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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0774/2022-TCU/SEPROC, DE 25 DE MAIO DE 2022 

TC 027.701/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA DADO MACEDO PRODUCOES ARTISTICAS ASSOCIADAS LTDA, CNPJ: 
00.451.540/0001-91, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 303/2022-TCU-Segunda Câmara, 

Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 25/1/2022, por meio do qual o Tribunal não conheceu do 
recurso interposto, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 110) 
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EDITAL 0777/2022-TCU/SEPROC, DE 26 DE MAIO DE 2022 

TC 028.309/2017-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA AMAZON BOOKS & ARTS EIRELI, CNPJ: 04.361.294/0001-38, na pessoa de seu 

representante legal, do Acórdão 8256/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Aroldo Cedraz, Sessão 
de 4/8/2020, proferido no processo TC 028.309/2017-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 
contas, condenando-o(a) a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, valor(es) histórico(s ) 

atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora 
devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação 

em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 26/5/2022: R$ 
1.061.882,87; em solidariedade com os responsáveis Antônio Carlos Belini Amorim, CPF-039.174.398-83 
e Felipe Vaz Amorim, CPF-692.735.101-91. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no 

prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 110) 
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EDITAL 0779/2022-TCU/SEPROC, DE 26 DE MAIO DE 2022 

TC 010.931/2003-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA CONSTRUTORA ABONARI LTDA - ME, CNPJ: 00.518.103/0001-48, na pessoa de seu 

representante legal, do Acórdão 1346/2013-TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer 
Costa, Sessão de 29/5/2013, proferido no processo TC 010.931/2003-4, retificado pelo Acórdão 2519/2013-
TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 18/9/2013, por meio do qual 

o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Tesouro Nacional 
(mediante GRU, código 13902-5) valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas 

de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 
acrescido dos juros de mora até 26/5/2022: R$ 10.518.587,29; em solidariedade com os responsáveis Neudo 

Ribeiro Campos, CPF 021.097.782-53; Carlos Eduardo Levischi, CPF 291.321.008-24 e Wellington Lins 
de Albuquerque, CPF 048.452.692-87. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo 

de quinze dias a contar da data desta publicação. 

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 80.000,00 

(arts. 19, caput, e 57 da Lei n. 8.443/1992 a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 

legais, se atingida fase de execução judicial.  

Fica a CONSTRUTORA ABONARI LTDA NOTIFICADA também dos Acórdãos 830/2014-
TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 2/4/2014, 947/2015-TCU-

Plenário, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 29/4/2015, 298/2018-TCU-Plenário, de mesma 
relatoria, Sessão de 21/2/2018, e 1767/2020, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão 

de 8/7/2020, por meio dos quais o Tribunal apreciou, em sede de recurso, o referido processo. 

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 

o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 110) 
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EDITAL 0785/2022-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2022 

TC 010.308/2019-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ: 10.735.808/0001-70, na pessoa 

de seu representante legal, do Acórdão 18859/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, 
Sessão de 30/11/2021, proferido no processo TC 010.308/2019-9, por meio do qual o Tribunal julgou 
irregulares suas contas, condenando-o(a) a recolher aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de 
ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 

eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 
acrescido dos juros de mora até 27/5/2022: R$ 929.003,09; em solidariedade com o responsável Damião 
Carlos de Lima, CPF-627.905.109-97. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo 

de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 55.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 109) 
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EDITAL 0786/2022-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2022 

TC 024.928/2020-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Vitoria Regia Tavares Maranhão, CPF: 664.546.037-68, do Acórdão 18574/2021-TCU-

Segunda Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Sessão de 16/11/2021, proferido no 
processo TC 024.928/2020-8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a 
recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 

monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até 
o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 27/5/2022: R$ 453.187,17. O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 

o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 109) 
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EDITAL 0787/2022-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2022 

TC 029.336/2017-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA NESP CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.526.303/0001-30, 

na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 18333/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro-
Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 16/11/2021, proferido no processo TC 029.336/2017-1, 
que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 3553/2021-

TCU-Primeira Câmara, de mesma relatoria, Sessão de 9/3/2021, por meio do qual o Tribunal julgou 
irregulares as contas apreciadas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) 
data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 27/5/2022: R$ 521.287,68, em solidariedade com o 
responsável Carlos Jansen Mota Sousa (CPF 587.415.692-53). O ressarcimento deverá ser comprovado 

junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 40.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 

o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 110) 
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EDITAL 0788/2022-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2022 

TC 033.330/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Antonio Carlos Belini Amorim, CPF: 039.174.398-83, do Acórdão 867/2021-TCU-

Plenário, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Sessão de 14/4/2021 - retificado pelo Acórdão 
2576/2021-TCU-Plenário, de mesma relatoria, sessão de 27/10/2021 -, proferido no processo 
TC 033.330/2019-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 

aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, 

abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente e acrescido dos juros de mora até 27/5/2022: R$ 1.231.927,91; em solidariedade com os 
responsáveis Felipe Vaz Amorim, CPF-692.735.101-91 e Amazon Books & Arts Eireli, CNPJ-

04.361.294/0001-38. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a 
contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 400.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 

recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 
fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 110) 
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EDITAL 0789/2022-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2022 

TC 033.330/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA AMAZON BOOKS & ARTS EIRELI, CNPJ: 04.361.294/0001-38, na pessoa de seu 

representante legal, do Acórdão 867/2021-TCU-Plenário, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 
Sessão de 14/4/2021 - retificado pelo Acórdão 2576/2021-TCU-Plenário, de mesma relatoria, sessão de 
27/10/2021 -, proferido no processo TC 033.330/2019-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares 

suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, valor(es) histórico(s ) 
atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora 

devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação 
em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 27/5/2022: R$ 
1.231.927,91; em solidariedade com os responsáveis Antônio Carlos Belini Amorim, CPF-039.174.398-83 

e Felipe Vaz Amorim, CPF-692.735.101-9. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no 
prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 400.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 

recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 
fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 
cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da platafo rma 

de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 109) 
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EDITAL 0888/2022-TCU/SEPROC, DE 15 DE JUNHO DE 2022 

TC 025.563/2018-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO José Divino Pereira Lima, CPF: 509.766.992-49 do Acórdão 898/2022-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 8/3/2022, proferido no processo 
TC 025.563/2018-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o, a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, valor(es) histórico(s ) 

atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora 
devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação 

em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 15/6/2022: R$ 
308.262,62; sendo parte em solidariedade com a responsável E Bispo Feitosa e Cia. Ltda. - 
19.346.572/0001-55. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a 

contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 29.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 110) 
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EDITAL 0955/2022-TCU/SEPROC, DE 5 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 005.236/2008-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
CITADO(A) SIMBOLO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - ME, CNPJ: 07.823.695/0001-50, 
na pessoa de seu representante legal para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, 
apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres da 
Fundação Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) 
data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 
5/7/2022: R$ 3.754.759,25. 

O débito decorre de omitir-se do dever de acompanhar e fiscalizar as construções dos banheiros 
das construtoras Abrange Serviços e Transportes Ltda. e MF Construções e Reformas Ltda., descumprido 
contrato firmado com a Fundação Universitária de Brasília, o que caracteriza infração aos art. 40, inc. XIV, 
"a”, da Lei nº 8.666/93, e ao art. 20 c/c art. 2º, inc. IV, da IN/STN 1/97. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 5/7/2022: R$ 
3.703.500,70; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de 
contas anuais (art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas 
contas houverem sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º 
da Lei Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos 
não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 
responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 
8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 
a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 
Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 
outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 
recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 
do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 
para o Tribunal. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 
valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 
cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

MARYZELY MARIANO  
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 1 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc 1/2020)   

(Publicado no DOU Edição nº 136 de 20/07/2022, Seção 3, p. 109) 
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ATAS 
 

1ª CÂMARA 
 

ATA Nº 23, DE 12 DE JULHO DE 2022 

(Sessão Ordinária da Primeira Câmara) 

Presidentes: Ministro Walton Alencar Rodrigues e Ministro Vital do Rêgo 
Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

Subsecretária da Primeira Câmara: AUFC Aline Guimarães Diógenes 

À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara, com a 

presença dos Ministros Benjamin Zymler, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira; do Ministro-Substituto Augusto 
Sherman Cavalcanti; e do Representante do Ministério Público, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

Ausente o Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por motivo de férias. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 
A Primeira Câmara homologou a Ata nº 22, referente à sessão realizada em 5 de julho de 2022. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 
Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribuna l 

de Contas da União na Internet. 

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 
Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 

TC-011.380/2022-5 e TC-017.763/2016-9, cujo Relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues; 
TC-029.118/2019-0, TC-032.825/2013-7, TC-037.767/2021-6 e TC-038.709/2021-0, cujo Relator é 

o Ministro Benjamin Zymler; e 

TC-005.603/2022-6 e TC-016.376/2021-8, cujo Relator é o Ministro Jorge Oliveira. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

A Primeira Câmara aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 3730 a 3889. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 
Por meio de apreciação unitária de processos, a Primeira Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 3664 a 

3729, incluídos no Anexo I desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Na apreciação do processo TC-024.097/2015-2, cujo relator é o Ministro-Substituto Augusto 
Sherman Cavalcanti, o Dr. Rafael Maia de Oliveira produziu sustentação oral em nome de Brusque Jeep 
Clube. Acórdão nº 3701. 

PROCESSO TRANSFERIDO DE PAUTA 
Por deliberação do Colegiado, com base no art. 112, §10, do Regimento Interno, a apreciação do 

processo TC-029.453/2017-8 (Ata nº 20/2022), cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues e 
revisor é o Ministro Benjamin Zymler, foi adiada para a sessão ordinária da Primeira Câmara de 16 de 
agosto de 2022. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 3664/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 001.950/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria) 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Antônio Gilson de Jesus Santos (214.420.021-15). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuida de pedido de reexame interposto pelo Sr. 

Antônio Gilson de Jesus Santos contra o Acórdão 8.479/2021-1ª Câmara, que considerou ilegal e negou 
registro ao seu ato de aposentadoria, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 
8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3664-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3665/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 001.217/2022-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessado: Dagnaldo de Alcantara Rios (001.590.628-02). 
4. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Dagnaldo de Alcantara Rios, 
recusando seu registro; 

9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência desta 
deliberação ao interessado; 

9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do 

interessado, motivada pelo pagamento a maior da GDIBGE, os efeitos do título concessório subsistem, uma 
vez que a parcela impugnada se encontra albergada por decisão judicial transitada em julgado, sendo 

desnecessária, assim, a emissão de novo ato. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3665-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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ACÓRDÃO Nº 3666/2022 - TCU - Primeira Câmara 

1. Processo nº TC 003.477/2022-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VI - Representação. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Havaí Vigilancia e Segurança Ltda (08.578.865/0001-41). 
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Teresina/PI - INSS/MPS. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no 
Pregão Eletrônico 2/2014 pertinente à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Teresina/PI - INSS/PI (UASG 510030) referente à contratação dos serviços de segurança e vigilânc ia 
patrimonial, por meio de vigilância desarmada, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo relator, em: 
9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 

1º, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 
103, § 1º, da Resolução 259/2014; 

9.2. aplicar ao Sr. Adenílson Borges de Oliveira Rosa a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 

8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribuna l 

(art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 
atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após 
o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento 
Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, com a atualização monetária 

e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer 
uma delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, nos termos 

do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários 
ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo 

a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992; 
9.5. realizar a oitiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, com 

amparo no art. 250, V, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pronuncie -

se quanto aos seguintes pontos relativos ao Contrato 30/2014: 
9.5.1. expiração da vigência do Contrato 30/2014 sem a conclusão de nova licitação para os mesmos 

serviços, com a continuidade da prestação do serviço sem cobertura contratual por mais de dois anos, 
caracterizando contrato verbal vedado pelo artigo 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 e burla à exigênc ia 
de realização de licitação, prevista no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal; 

9.5.2. continuidade da contratação com a empresa Havaí Vigilância e Segurança Ltda ME apesar dos 
indícios de descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, uma vez que não foi possível 

emitir o certificado de regularidade do FGTS da empresa, em desconformidade com o art. 55, inc. XIII, da 
Lei 8.666/1993; 

9.5.3. demais informações que julgar necessárias; e 

9.5.4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, 
informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 

9.6. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos 
termos do art. 14 da Resolução 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas 
pela Portaria 280/2010, referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e 

denúncias): 
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9.6.1. solicitar ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, caso queira, 

no prazo de quinze dias: 
9.6.1.1. a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades 
detectados ou remover seus efeitos; 

9.6.1.2. na hipótese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas apresentadas pela 

unidade jurisdicionada, a manifestação quanto aos possíveis impactos da determinação do TCU para i) 
abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade de quem deu causa à assunção de 

despesas sem cobertura contratual, nos termos da Orientação Normativa AGU 4/2009; ii) que seja apurado 
possível descumprimento de cláusula contratual pela contratada referente à regularidade perante o FGTS, 
aplicando-lhe, se for caso, as sanções previstas no contrato; iii) adoção de medidas para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, regularize a situação de forma que não sejam feitos pagamentos sem cobertura contratual; 
9.6.2. alertar o Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, com relação à 

construção participativa de deliberações, de que: 
9.6.2.1. a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades 

verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU será avaliada na 

proposição de mérito, mas não vincula as decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos 
decorrentes de sua adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse 

público que se pretende tutelar; 
9.6.2.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, 

podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos suficientes que caracterizem afronta 

às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e 
9.6.2.3. a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção; 

9.7. diligenciar o Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Executiva Teresina/PI, com 
fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze ) 
dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 

9.7.1. Termo de Contrato, todos os termos aditivos e apostilamentos referentes ao Contrato 30/2014; 
9.7.2. comprovantes dos Termos de Reconhecimento de Dívida e de todos os pagamentos efetuados 

à empresa Havaí Vigilância e Segurança Ltda ME após o término da vigência do Contrato 30/2014; 
9.7.3. inteiro teor do processo nº 35014.278110/2021-43, referente à contratação dos serviços de 

vigilância; 

9.7.4. documentação comprobatória da regularidade da empresa Havaí Vigilância e Segurança Ltda 
ME com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos últimos dois anos; 

9.7.5. informações acerca de eventual apuração de responsabilidade de quem deu causa à 
descontinuidade da contratação dos serviços de vigilância, conforme determinam o artigo 59, parágrafo 
único, da Lei 8.666/1993 e a Orientação Normativa AGU 4/2009; e 

9.7.6. demais informações que julgar necessárias; 
10. encaminhar cópia da presente instrução ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência 

Executiva Teresina/PI, de maneira a embasar as respostas à oitiva. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3666-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3667/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.068/2022-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Eloisa Hitomi Uchimura Iha (998.337.608-30). 
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4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, em favor da Sra. Eloisa Hitomi Uchimura Iha,  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Eloisa Hitomi Uchimura Iha, recusando seu 

registro; 
9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que dê ciência desta deliberação 

à interessada; 

9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 
interessada, os “quintos” ou “décimos” de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 

9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos 
termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinár io 
638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3667-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3668/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.586/2022-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessada: Miracy Pinheiro de Lima Melo (200.754.804-68). 
4. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Miracy Pinheiro de Lima Melo, 

recusando seu registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, 
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
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administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 

Regimento Interno desta Corte; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. 

Miracy Pinheiro de Lima Melo teve ciência desta deliberação; 
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3668-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3669/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 005.711/2022-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: José Honorato dos Santos (128.312.125-53). 
4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 

âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em favor do Sr. José Honorato dos Santos, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e no 

art. 103 do Decreto-Lei 200/1997, em: 
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria emitido em favor do Sr. José Honorato dos Santos, 

negando-lhe o registro correspondente; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos 
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 
Regimento Interno desta Corte; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 
da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o 
interessado teve ciência desta deliberação; 

9.3.4. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 
14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, considerando-se os 
aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; 
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9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3669-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3670/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 006.654/2022-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ana de Meira Silva (416.571.441-00). 
4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 

âmbito da Fundação Universidade de Brasília, em favor da Sra. Ana de Meira Silva, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição 

Federal, 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei nº 8.443/92 e 262, § 2º, do Regimento Interno, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ana de Meira 

Silva, negando-lhe o correspondente registro; 
9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que adote medidas para: 
9.2.1. proceder à correção, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, 

sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, da rubrica “10289 DECISAO 
JUDICIAL N TRAN JUG AP”, alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à interessada, restabelecendo o 

seu valor àquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou 
sua irredutibilidade; 

9.2.2. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, desta deliberação à interessada, alertando-a de que o 

efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 

9.2.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento 
apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão; 

9.3. esclarecer à Fundação Universidade de Brasília que, no presente caso, a suspensão dos 

pagamentos decorrentes do ato impugnado e a emissão de novo título de inatividade para a interessada 
ficam condicionadas à eventual desconstituição da decisão liminar proferida pela Exma. Sra. Ministr a 

Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança 28.819/DF, impetrado pelo 
SINTFUB, hipótese em que também deverá ser providenciada a restituição dos valores pagos 
indevidamente à interessada desde a impetração da ação, nos termos do art. 46, § 3º, da Lei 8.112/1990, 

salvo a superveniência de decisão judicial expressa dispondo de forma distinta; 
9.4. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur) e ao 

Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, a fim de que sejam adotadas as 
providências judiciais cabíveis em relação à medida liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, 
considerando-se a jurisprudência superveniente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da 
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decisão monocrática ainda em vigor, havendo, inclusive, julgamento transitado em julgado proferido em 

repercussão geral; 
9.5. no intuito de subsidiar a atuação da Conjur e do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da 

Advocacia-Geral da União, determino à Sefip que efetue o cálculo dos valores pagos anualmente pelo órgão 
jurisdicionado exclusivamente em decorrência das medidas liminares deferidas nos MS 26.156/DF, 
impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), e MS 

28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília 
(SINTFUB). 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3670-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3671/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 006.655/2022-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Eliana de Cassia Pinheiro (053.866.398-70). 
4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 

âmbito da Fundação Universidade de Brasília, em favor da Sra. Eliana de Cassia Pinheiro, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição 

Federal, 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei nº 8.443/92 e 262, § 2º, do Regimento Interno, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Eliana de Cassia 

Pinheiro, negando-lhe o correspondente registro; 
9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que adote medidas para: 
9.2.1. proceder à correção, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, 

sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, da rubrica “10289 DECISAO 
JUDICIAL N TRAN JUG AP”, alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à interessada, restabelecendo o 

seu valor àquele verificado em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar que 
assegurou sua irredutibilidade; 

9.2.2. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, desta deliberação à interessada, alertando-a de que o 

efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 

9.2.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento 
apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão; 

9.3. esclarecer à Fundação Universidade de Brasília que, no presente caso, a suspensão dos 

pagamentos decorrentes do ato impugnado e a emissão de novo título de inatividade para a interessada 
ficam condicionadas à eventual desconstituição da decisão liminar proferida pela Exma. Sra. Ministra 

Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança 26.156/DF, impetrado pela 
ANDES, hipótese em que também deverá ser providenciada a restituição dos valores pagos indevidamente 
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à interessada desde a impetração da ação, nos termos do art. 46, § 3º, da Lei 8.112/1990, salvo a 

superveniência de decisão judicial expressa dispondo de forma distinta; 
9.4. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur) e ao 

Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, a fim de que sejam adotadas as 
providências judiciais cabíveis em relação à medida liminar proferida nos autos do MS 26.156/DF, 
considerando-se a jurisprudência superveniente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da 

decisão monocrática ainda em vigor, havendo, inclusive, julgamento transitado em julgado proferido em 
repercussão geral; 

9.5. no intuito de subsidiar a atuação da Conjur e do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da 
Advocacia-Geral da União, determino à Sefip que efetue o cálculo dos valores pagos anualmente pelo órgão 
jurisdicionado exclusivamente em decorrência das medidas liminares deferidas nos MS 26.156/DF, 

impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), e MS 
28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília 

(SINTFUB). 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3671-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3672/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 006.743/2022-6. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessado: Enio Schiavo (634.604.327-72). 
4. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Enio Schiavo, recusando seu registro;  

9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência desta 
deliberação ao interessado; 

9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do 

interessado, motivada pelo pagamento a maior da GDIBGE, os efeitos do título concessório subsistem, uma 
vez que a parcela impugnada se encontra albergada por decisão judicial transitada em julgado, sendo 

desnecessária, assim, a emissão de novo ato. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3672-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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ACÓRDÃO Nº 3673/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 007.422/2022-9. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Rosemeri Mathias Campos Dias (757.405.167-49). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 

âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em favor da Sra. Rosemeri Mathias Campos Dias, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Rosemeri Mathias Campos Dias, recusando seu 

registro; 
9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que dê ciência desta deliberação à 

interessada; 

9.3. esclarecer à unidade de origem que, no presente caso, a suspensão dos pagamentos decorrentes 
do ato impugnado e a emissão de novo título de inatividade para a interessada ficam condicionadas à 

eventual desconstituição da decisão transitada em julgado na Apelação Cível 0098714-30.2017.4.02.5101 
interposta pelo Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro (SISEJUFE/RJ);  

9.4. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur) e ao 

Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, a fim de que sejam adotadas as 
providências judiciais cabíveis em relação à desconstituição da decisão judicial transitada em julgado na 

Apelação Cível 0098714-30.2017.4.02.5101, considerando-se a violação direta de dispositivo de lei, bem 
como a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da referida decisão; 

9.5. determinar aos órgãos indicados no item acima que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem 

a este Tribunal quais foram as providências adotadas em relação ao item 9.4. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3673-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3674/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.083/2022-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessada: Marileide de Albuquerque Cavalcante (247.720.201-44). 

4. Órgão: Senado Federal. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Senado Federal, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Marileide de Albuquerque Cavalcante, recusando 
seu registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, 

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Senado Federal que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 

Regimento Interno desta Corte; 
9.3.2. corrija o valor das parcelas associadas à incorporação de funções comissionadas nos 

rendimentos da interessada, expurgando os reajustes indevidamente promovidos após a edição da Lei 
10.697/2003, a exemplo daqueles associados à Lei 13.302/2016; 

9.3.3. promova, na sequência, o destaque da parcela excedente de 6/10 de FC-4, vinculada ao 

exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998, e transforme-a em parcela compensatória a 
ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário 638.115; 
9.3.4. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 

indevidamente percebidos após a notificação; 
9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. 

Marileide de Albuquerque Cavalcante teve ciência desta deliberação; 
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 

novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3674-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3675/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 009.429/2022-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Ana Maria Martins Silva (243.222.453-15). 
4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 
âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em favor da Sra. Ana Maria Martins Silva, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e no 
art. 103 do Decreto-Lei 200/1997, em: 
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9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ana Maria Martins Silva, 

negando-lhe o registro correspondente; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 

Regimento Interno desta Corte; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 

indevidamente percebidos após a notificação; 
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a 

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 

14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, considerando-se os 

aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; 
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3675-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3676/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 011.078/2022-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Civil 
3. Interessado: Moacir Ferreira dos Santos (090.519.451-91). 

4. Órgão: Tribunal de Contas da União. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Tribunal de Contas da 
União, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil de interesse do sr. Moacir Ferreira dos Santos, recusando 
seu registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, 

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração desta Corte que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
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administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 

Regimento Interno desta Corte; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. 

Moacir Ferreira dos Santos teve ciência desta deliberação; 
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3676-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3677/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 011.222/2018-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão - Fundape - 

(02.770.565/0001-83); Gilberto Leal Serra e Silva (036.044.973-53); e Gildásio Guedes Fernandes 
(077.579.563-15). 

4. Entidades: Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí - 
Fundape e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Francisco Guedes Fernandes (29.071/OAB-DF), representando Gildásio 
Guedes Fernandes. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), em razão da omissão no dever de prestar 

contas do Convênio 01.05.0167.00, celebrado entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a 
Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape), tendo por objeto 
a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto de transferência de tecnologia na cadeia 

agroalimentar do leite na região Meio-Norte, conforme plano de trabalho, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Gildásio Guedes Fernandes, excluindo-o do 

rol de responsáveis; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.443/1992, julgar 
irregulares as contas do Sr. Gilberto Leal Serra e Silva e da Fundação de Desenvolvimento e Apoio à 

Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape); 
9.3. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento da quantia abaixo 

indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do 

efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

26/4/2005 307.782,00 
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9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável 

comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 
9.5. aplicar ao Sr. Gilberto Leal Serra e Silva e à Fundape multas individuais de R$ 400.000,00, com 

fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 

9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que o responsável 
comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 269 do RI/TCU), o recolhimento da aludida 

importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu 
vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação 
em vigor; 

9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, 
inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, 
neste caso, com fulcro no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3677-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3678/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 020.481/2017-9 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 
3. Recorrente: Roger Scalco Freitas (042.347.387-51) 

4. Entidade: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo 
(Core/ES) 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

7. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: Eliane Simonini Baltazar Velasco (OAB/GO 20.269) e Paulo Guimarães 

Pereira (OAB/GO 19.957) 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 

5.316/2021-1ª Câmara, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração 

interposto pelo sr. Roger Scalco Freitas; 

9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o acórdão recorrido; 
9.3. restituir os autos ao relator da decisão impugnada, para as providências necessárias ao 

saneamento dos autos e, ao final, novo julgamento do processo; e 
9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais 

no Estado do Espírito Santo (Core/ES), ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), ao 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3678-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3679/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.139/2021-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (em Aposentadoria) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessada: Marcia Camargo de Carvalho Porto Farias (832.357.797-87). 

3.2. Recorrente: Marcia Camargo de Carvalho Porto Farias (832.357.797-87). 
4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: não atuou. 
8. Representação legal: Alex Klyemann Bezerra Porto de Farias (61.937/OAB-RJ), representando 

Marcia Camargo de Carvalho Porto Farias. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 

2.833/2022-1ª Câmara, alusivo a aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Marcia Camargo de Carvalho Porto Farias 
para, no mérito, acolhendo-os parcialmente, conferir- lhes efeitos infringentes e alterar, em consequência, a 

redação do item 9.1 do Acórdão 2.833/2022-1ª Câmara, que passa a ser a seguinte: 
“9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, mantendo, todavia, a 

negativa de registro do ato”; 

9.2. manter, na íntegra, as demais disposições do Acórdão 2.833/2022-1ª Câmara; 
9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3679-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3680/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 022.629/2021-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria) 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: José Carlos Fonseca (683.926.218-91). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Sr. José 

Carlos Fonseca contra o Acórdão 12.723/2021-1ª Câmara, que considerou ilegal seu ato inicial de 
aposentadoria, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 
8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 
9.2. tornar sem efeito, em relação ao recorrente, a alínea “c.1” do Acórdão 12.723/2021-1ª Câmara; 
9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que, a despeito da 

negativa de registro do ato de aposentadoria do interessado, os “quintos” ou “décimos” de funções 
comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicia l 

transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo 
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de 
novo ato concessório; 

9.4. orientar a Sefip para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato 
do interessado; 

9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3680-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3681/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 025.283/2021-9. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 
3. Interessado: Lucas Braz da Silva (787.703.001-00). 
4. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Empresa Brasile ira 

de Correios e Telégrafos, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Lucas Braz da Silva; 

9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que dê ciência desta deliberação ao 
interessado; 

9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir 

enquanto se mantiver hígida a sentença favorável ao interessado proferida na Ação Civil Pública 
0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3681-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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ACÓRDÃO Nº 3682/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 025.298/2021-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 

3. Interessado: Jerfeson Clecio Conceição Moura (014.536.161-60). 
4. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Empresa Brasile ira 
de Correios e Telégrafos, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Jerfeson Clecio Conceição Moura; 
9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que dê ciência desta deliberação ao 

interessado; 
9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir 

enquanto se mantiver hígida a sentença favorável ao interessado proferida na Ação Civil Pública 

0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3682-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3683/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 031.686/2016-8. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsáveis: Adriano José dos Santos (036.457.487-92); Instituto de Desenvolvimento 
Educacional, Social e Político - Idesp (07.521.696/0001-40); Luiz Lindbergh Farias Filho 
(690.493.514-68); Município de Nova Iguaçu/RJ (29.138.278/0001-01); Romário Galvão Maia 

(236.206.845-53); Sandra Maria da Silva Costa Azevedo (833.772.637-72); Sheila Chaves Gama de Souza 
(506.906.637-49). 

3.2. Recorrente: Luiz Lindbergh Farias Filho (690.493.514-68). 
4. Entidade: Ministério do Esporte (extinta). 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Beatris Jardim de Azevedo (117.413/OAB-RJ) e outros, representando 

Instituto de Desenvolvimento Educacional, Social e Político - Idesp; Ernesto Baccherini, representando 

Sandra Maria da Silva Costa Azevedo e Sheila Chaves Gama de Souza; Rodrigo Nóbrega Farias (OAB/PB 
10.220), Paulo Henrique Teles Fagundes (72474/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Lindbergh Farias 

Filho; Roberto Carlos Vasconcelos (031.664/OAB-RJ), representando Adriano José dos Santos; Wanessa 
Martinez Vargas (168.812/OAB-RJ), representando o Município de Nova Iguaçu/RJ. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz 

Lindbergh Farias Filho ao Acórdão 3.278/2022-1ª Câmara, que apreciou tomada de contas especial 
instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Esporte em razão da impugnação parcial das 

despesas do Convênio 45/2008, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1º, da Lei 
8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3683-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3684/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 037.282/2021-2. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessada: Mary Kiyomi Sato (334.067.071-49). 
4. Órgão: Tribunal de Contas da União. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Contas da 

União, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da sra. Mary Kiyomi Sato, recusando seu registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, 
consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração desta Corte que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 
Regimento Interno desta Corte; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. 
Mary Kiyomi Sato teve ciência desta deliberação; 

9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3684-23/22-1. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto que alegou impedimento na Sessão: André Luís de Carvalho. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3685/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 001.115/2022-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - pensão civil. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Maria Jose de Freitas Oliveira (641.112.886-34). 
4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida no âmbito da Fundação 

Universidade Federal de Viçosa. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição 

Federal, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1º, e 262 
do Regimento Interno/TCU, em: 

9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de pensão civil, instituída em favor de Maria Jose 
de Freitas Oliveira, negando-lhe registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data da ciência 

desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU 
9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que: 

9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos referentes ao ato ora considerado ilega l, 
sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.3.2. no prazo de quinze dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, esclarecendo -

lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do 

recurso porventura impetrado; 
9.3.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar 

comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3685-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3686/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 002.315/2020-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II- Tomada de Contas Especial 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo (05.656.880/0001-72); Solielson 

Guete (149.373.298-63). 
4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto 

Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo e de 

Solielson Guete, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, 
com impugnação parcial das despesas, captados por força do projeto cultural Pronac 14-7068, descrito da 

seguinte forma: “A marca concerto com o meio ambiente foi criada e desenvolvida pelo maestro Solielson 
Goethe com o objetivo de realizar concertos com a Orquestra Filarmônica de São Paulo em praças, casa de 
espetáculo, ginásios no Estado de São Paulo e, eventualmente, em outros estados e cidades do País. Nesta 

série, teremos espetáculos com repertório interessante e atrativo, atraindo público e integrando a música 
sinfônica às questões ambientais como meio de conscientização da preservação da natureza”; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. considerar a Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo e Solielson Guete revéis, para todos 

os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. julgar irregulares as contas da Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo e de Solielson 

Guete, nos termos dos artigos 1º, inciso I; 16, inciso III, alíneas “b” e “c”; 19 e 23, inciso III, alínea “a”, da 
Lei 8.442/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas 
monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até 

a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o 
recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: 

Data de ocorrência Valor (R$) D/C 

19/3/2015 692.487,71 D 

13/5/2015 450.000,00 D 

1/4/2016 70.207,61 D 

4/5/2016 25.000,00 D 

10/1/2017 71,29 C 

9.3. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 
8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, 

para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o 
recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão 
até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 

RESPONSÁVEL  VALOR  

Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo  R$ 200.000,00 

Solielson Guete R$ 200.000,00 

9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, 

inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos 

do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992; à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3686-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 
Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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ACÓRDÃO Nº 3687/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 007.056/2022-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: VI - Representação 

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Tipo I - Vale do Javari. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

8. Representação legal: João Lucas Pantoja Vieira (9982/OAB-AM). 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Contato Serviços de 

Conservação e Manutenção Eireli - EPP, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 02/2022, 
do Distrito Sanitário Especial Indígena - Vale do Javari, para contratação de empresa especializada na 

prestação de Serviços de Técnicos de Suprimentos II; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 
113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e 

no artigo 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 
9.2. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Vale do Javari, a fim de evitar a repetição da 

irregularidade em futuras contratações, que a formulação de certame e aceitação de propostas com base na 

remuneração integral prevista nas convenções coletivas de trabalho quando a carga horária exigida na 
contratação é inferior àquela estabelecida na referida convenção ou em lei, afronta o Acórdão 2705/2021-

Plenário e o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) 510403520085030033, do Tribuna l 
Superior do Trabalho; 

9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Vale 

do Javari; 
9.4. arquivar o processo. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3687-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3688/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 010.464/2020-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão civil. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Paulina Zelmanovitz (001.934.610-72). 
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
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de 1988, nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 1º, inciso VIII, 259, inciso 

II, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Walter Zelmanovitz em favor 

de Paulina Zelmanovitz, negando-lhe registro; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta 

deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 
que: 

9.3.1. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão: 
9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput, do 

Regimento Interno do TCU e do art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007, sob pena de ressarcimento das 

quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 

suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 
valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.3.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da data da ciência desta deliberação pela interessada; 
9.3.2.2. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos 

termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa-TCU 
78/2018. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3688-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3689/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 013.106/2016-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração em Recursos de Reconsideração em 

Tomada de Contas Especial 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Comitê Olímpico Brasileiro (34.117.366/0001-67); Secretaria Especial do Esporte 

(02.973.091/0001-77). 
3.2. Responsáveis: Alegria Simões Assessoria Equestre Ltda - Me (03.077.232/0001-36); Hípica 

Arujazinho Eireli (17.771.001/0001-32); Luiz Roberto Giugni (047.367.558-73). 

3.3. Recorrentes: Luiz Roberto Giugni (047.367.558-73); Hípica Arujazinho Eireli 
(17.771.001/0001-32). 

4. Órgão/Entidade: Confederação Brasileira de Hipismo. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, 

da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 
8. Representação legal: Antonio Eduardo Alegria Simões; Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-

DF), Ana Paula Macedo Terra (121153/OAB-RJ) e outros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luiz Roberto 

Giugni, presidente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), à época dos fatos, e pela Hípica 
Arujazinho Eireli contra o Acórdão 1.614/2022-TCU-1ª Câmara, por meio do qual, esta Corte conheceu e 
negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Roberto Giugni, para, no mérito, para 
acolhê-los parcialmente, a fim de remeter-lhe os esclarecimentos feitos no voto; 

9.2 conhecer dos embargos de declaração oposto por Hípica Arujazinho Eireli, para, no mérito, 

rejeitá-los; 
9.3. manter o inteiro teor do acórdão embargado; 

9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3689-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 
Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3690/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 016.584/2012-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria (Monitoramento). 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Maria Inez Torres de Castro Vieira (136.164.394-34). 

3.2. Responsável: Domício José Gregório Arruda Silva (505.595.754-91). 
4. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 5.370/2012-TCU-1ª 

Câmara, mantido pelo Acórdão 5.199/2016-TCU-1ª Câmara. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. reiterar as determinações constantes do Acórdão 7.617/2015-TCU-1ª Câmara, que manteve o 
Acórdão 5.370/2012-TCU-1ª Câmara, a serem cumpridas pela entidade de origem no prazo de trinta dias; 

9.2. alertar ao atual dirigente da Superintendência Estadual da Funasa em Alagoas que o 

descumprimento de decisão do TCU, sem justificativas aceitáveis, poderá ensejar a aplicação de multa e a 
responsabilização solidária em relação aos valores pagos indevidamente à servidora beneficiada, nos termos 

do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992 e do art. 268, inciso VIII e § 3º, do RI/TCU; 
9.3. ordenar à Sefip que: 
9.3.1. monitore o cumprimento das determinações exaradas no âmbito deste processo; 

9.3.2. instaure - em processo autônomo e na hipótese de novo descumprimento pelo órgão de origem, 
após transcorridos os prazos fixados para atendimento - tomada de contas especial, visando apurar os 

valores indevidamente pagos e responsabilizar os agentes públicos que deram causa aos pagamentos 
irregulares da parcela relativa a planos econômicos apurados nestes autos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3690-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 
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13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3691/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.908/2015-3. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 

3.2. Responsável: Alberto Carlos Gomes Tameirão (297.511.446-04). 
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana de Pirapama - MG. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Wladimir Rodrigues Dias (69322/OAB-MG), Lauro Mendonça Costa 
(75004/OAB-MG) e outros, representando Alberto Carlos Gomes Tameirão. 

9. Acórdão: 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do 

Turismo (MTur), em razão da impugnação de despesas do Convênio 1188/2009, celebrado com a Prefeitura 

Municipal de Santana de Pirapama/MG, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. declarar a revelia de Alberto Carlos Gomes Tameirão, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 

8.443/1992; 

9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “c” e “d”, 19 e 23, 
inciso III, alínea “a”, da Lei 8.442/1992, as contas de Alberto Carlos Gomes Tameirão, condenando-o ao 

pagamento da importância a seguir discriminada, fixando- lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, 
perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos 

termos da legislação vigente: 

Valor (R$) Débito/Crédito Data de Ocorrência 

92.000,00 Débito 26/11/2009 

23.625,00 Crédito 26/11/2009 

42,51 Crédito 26/11/2009 

9.3. aplicar a Alberto Carlos Gomes Tameirão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor 

de R$ 140.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso 
III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 

na forma da legislação em vigor; 
9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, 

inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 
9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos 

do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, à Sudeco e aos responsáveis. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3691-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3692/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 026.501/2017-1. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 35 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 

3.2. Responsáveis: Permínio da Cruz Mendes Júnior (781.122.223-04); Wellington de Jesus Fonseca 
Coelho (298.330.358-68). 

3.3. Recorrente: Ana Coimbra Pereira Coelho (408.072.583-34). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal: José Henrique Cabral Coaracy (912/OAB-MA). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ana Coimbra 
Pereira Coelho, contra o Acórdão 5.937/2019-1ª Câmara, da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto 
Sherman; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3692-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3693/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 032.256/2017-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto I: Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em 

Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 
3.2. Responsável: Saul Nunes Bemerguy (053.110.802-30). 
3.3. Recorrente: Saul Nunes Bemerguy (053.110.802-30). 

4. Órgão: Prefeitura de Tabatinga /AM. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Laiz Araujo Russo de Melo (6.897/OAB-AM), Fábio Nunes Bandeira de 

Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6.975/OAB-AM) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Saul Nunes 

Bemerguy ao Acórdão 2300/2022-TCU-1ª Câmara. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, 
em: 

9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 
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9.2. declarar que a oposição de novos embargos de declaração, com caráter protelatório, não 

suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 10446/2019-TCU-1ª Câmara e sujeitará o 
responsável ao pagamento da multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do artigo 298 do Regimento Interno do TCU; 
9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3693-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3694/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 033.044/2015-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes 
de Oliveira Neto (310.702.215-20); Paulo Ribeiro dos Santos (10.758.355/0001-06). 

3.2. Recorrentes: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes 
de Oliveira Neto (310.702.215-20).. 

4. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Associação 
Sergipana de Blocos de Trio e Lourival Mendes de Oliveira Neto contra o Acórdão 8.212/2020-TCU-1ª 
Câmara, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3694-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3695/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 033.459/2019-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Responsáveis: Francisco Correa Sobrinho (300.928.921-91); Wander Antunes Borges 
(893.535.521-68). 

4. Órgão/Entidade: Município de Campinorte - GO. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em razão da omissão no dever de prestar 
contas dos recursos do Convênio 718456/2009-MI, firmado com o município de Campinorte/GO, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. declarar a revelia de Wander Antunes Borges, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, 19 e 

23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.442/1992, as contas de Wander Antunes Borges, condenando-o ao 

pagamento da importância de R$ 250.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante 
o TCU, o recolhimento da referida quantias aos cofres da Superintendênc ia do Desenvolvimento do Centro-

Oeste (Sudeco), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 
29/12/2011, nos termos da legislação vigente: 

9.3. aplicar a Wander Antunes Borges a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valore de R$ 

400.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 
“a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
na forma da legislação em vigor; 

9.4. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, 19, parágrafo 

único, e 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.442/1992, as contas de Francisco Correa Sobrinho, aplicando-
lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida Lei, no valor de R$ 40.000,00, e fixando o prazo de 15 

dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 
na forma da legislação em vigor: 

9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 
28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 

9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 
16, § 3º, da Lei 8.443/1992, à Sudeco e aos responsáveis. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3695-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator) , 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3696/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 039.039/2020-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão civil. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Glauber Renato Sarmento Ferreira (111.508.384-85); Glece Sarmento da Silve ira 
Ferreira (805.982.934-34). 

4. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 
1988, nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 1º, inciso VIII, 259, inciso 
II, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Luiz Onofre Ferreira em favor 
de Glauber Renato Sarmento Ferreira e Glece Sarmento da Silveira Ferreira, negando-lhe registro; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta 
deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 

9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, no prazo de quinze dias, alertando-
os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não os exime da devolução 

dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido, e faça juntar aos 
autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 

9.3.2. faça cessar o pagamento da parcela apontada como irregular, no prazo de quinze dias, contados 

a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrat iva 
omissa; 

9.3.3. emita novo ato de pensão civil e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, 
após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3696-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3697/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 043.810/2021-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão civil. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Nilza da Conceicao Carvalho (268.672.817-53). 
4. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido 

pelo Ministério Público do Trabalho. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 

1988, nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 1º, inciso VIII, 259, inciso 
II, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. considerar ilegal ato de concessão da pensão militar instituída por Jose Andre Domingues em 

favor de Nilza da Conceicao Carvalho, negando-lhe registro; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta 

deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 
9.3.1. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão: 
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9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput, do 

Regimento Interno do TCU e do art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007, sob pena de ressarcimento das 
quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 
valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.3.1.3. oriente a pensionista sobre a necessidade de escolha entre a vantagem decorrente de 
“quintos/décimos” e a derivada da “opção”, visto que o percebimento cumulativo de ambas não era 

permitido pelo art. 193, § 2º, da Lei 8.112/1990, além de ser vedado pelo art. 7º, parágrafo único, da Lei 
9.624/1998; 

9.3.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da data da ciência desta deliberação pela interessada; 
9.3.2.2. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos 

termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa-TCU 
78/2018. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3697-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3698/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 044.149/2021-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão civil. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Ana Luisa Carvalho Barroso (038.607.683-95); Ana Maria Carvalho Barroso 
(038.607.663-41); Flavia Cristina Braga da Silva (161.314.787-24); Iraci Sacramento da Silva 

(287.616.505-87); Joaquim Barroso Filho (161.569.603-25); Maria Jose Goulart da Silva 
(769.258.897-04); Severina Medeiros Gomes (566.041.814-72); Solange Braga da Silva (686.557.467-20); 
Sonia Regina dos Santos Araujo (602.836.617-04). 

4. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensões civis instituídas por ex-
servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição 
Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar legais os atos de concessão das pensões civis instituídas por Manoel Marcelino 
Gomes, Maria Lucia de Carvalho Barroso, Gilberto Jose de Araujo e Antonio Evangelista da Silva, 
concedendo-lhes registro; 

9.2. destacar do presente processo o ato de concessão da pensão civil instituída por Flavio da Silva, 
autuando-o em autos apartados e sobrestando sua apreciação até que o Supremo Tribunal Federal conclua 

os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 
1.411/2021-TCU-Plenário. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3698-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 
Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3699/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 044.961/2021-9. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Marcia Santana Brito (358.524.455-68). 

4. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição 
Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marcia Santana Brito, negando- lhe 
registro; 

9.2. esclarecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que, não obstante a 

negativa de registro, as parcelas de quintos/décimos incorporados por funções exercidas entre 8/4/1998 e 
4/9/2001 deverão ter seus pagamentos mantidos, porquanto amparadas por decisão judicial transitada em 

julgado, nos termos da modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
Recurso Extraordinário 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 

9.3. determinar ao órgão de origem que comunique à interessada o inteiro teor desta deliberação. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3699-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3700/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 046.987/2020-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: VI - Representação 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Macedo de Oliveira Eventos, Serviços e Locação de Veículos Eireli 

(20.737.267/0001-73). 
3.2. Responsável: Município de Paulista - PE (10.408.839/0001-17).. 
4. Órgãos/Entidades: Município de Paulista - PE; Secretaria Especial do Esporte. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEduc). 
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8. Representação legal: Pedro Jose de Albuquerque Pontes (30.835/OAB-PE) e Thaise Paiva Coelho 

(41.563/OAB-PE). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público de 
Contas do Estado de Pernambuco (MPC/TCE-PE), acerca de possíveis irregularidades no Convênio 
883/009/2019, celebrado entre o Município de Paulista e a Secretaria Especial do Esporte (SEE), vinculada 

ao Ministério da Cidadania, para realização do “II Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino”; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 

113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e 

no artigo 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 
9.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, 

assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a Prefeitura de Paulista/PE adote as medidas necessárias para 
anular o Pregão Eletrônico 4/2020, e os atos deles decorrentes, incluindo o Contrato 116/2020, caso ainda 
vigente, em razão dos vícios detectados no processo licitatório, informando a este Tribunal, no prazo de 30 

(trinta) dias, as medidas adotadas; 
9.3. determinar à Secretaria Especial do Esporte (SEE), do Ministério da Cidadania, que, no prazo de 

30 (trinta) dias, informe ao Tribunal a situação da prestação de contas do Convênio Siconv 883.009/2019, 
celebrado com o Município de Paulista/PE, esclarecendo se os recursos transferidos foram utilizados ou 
recolhidos ao Tesouro Nacional e as providências adotadas pelo concedente no caso de omissão no dever 

de prestar contas ou verificação da irregular aplicação dos recursos públicos federais; 
9.4. dar ciência à Prefeitura de Paulista/PE, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 

315/2020, a fim de evitar a repetição de irregularidades, de que no Pregão Eletrônico 4/2020 foram 
identificadas as seguintes impropriedades: 

9.4.1. não adoção do parcelamento do objeto, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, ou 
comprovação da inviabilidade da sua divisão, com as devidas justificativas para a realização da licitação 

por preço global, em afronta ao art. 15, inciso IV, e ao art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93 e ao Enunciad o 
de Súmula-TCU 247; 

9.4.2. ausência de pesquisa ampla de preços, sendo limitada a três fornecedores, não se utilizando de 

outras fontes como parâmetros, como contratações públicas similares, sistemas referenciais de preços 
disponíveis, pesquisas na internet em sítios especializados e contratos anteriores do próprio órgão 

(Acórdãos 1445/2015 e 2637/2015, ambos do Plenário do TCU); 
9.4.3. restrição à competitividade do certame em razão da desarrazoada exigência, na fase de 

qualificação técnica, de comprovação do registro de profissionais em Conselho de Fiscalização da Unidade 

da Federação onde se realizaria o evento esportivo (Acórdão 10362/2017-TCU-2ª Câmara), bem como de 
certificados e chancelas desvinculados de parte dos serviços a serem prestados; 

9.4.4. ausência de análise e juntada ao processo licitatório de pareceres jurídicos exigidos pelo art. 38 
da Lei 8.666/1993, que integram a motivação dos atos administrativos e devem apresentar abrangênc ia 
suficiente para tanto, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame, sendo ilega l 

a adoção de pareceres jurídicos sintéticos, com conteúdo genérico, sem a demonstração da efetiva análise 
do edital e dos anexos (Acórdão 1944/2014-Plenário); 

9.5. dar ciência desta deliberação ao representante, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da 
Cidadania (SEE) e à Prefeitura de Paulista/PE. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3700-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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ACÓRDÃO Nº 3701/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 024.097/2015-2. 
2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Ivo Heinig Junior (CPF 520.809.519-04), Brusque Jeep Clube - ABJC (CNPJ 
95.785.408/0001-22) e Associação dos Músicos Profissionais de Pomerode - Amuspe (CNPJ 
07.453.253/0001-60). 

4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Alexandre Bruel Stange (OAB/SC 43.492) e outros, representando Brusque 

Jeep Clube - ABJC; Debora Cristiane Wandalen da Silva e outros, representando Associação dos Músicos 
Profissionais de Pomerode; Rafael Francisco Dominoni (OAB/SC 19.073) e outros, representando Ivo 

Heinig Junior. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 

do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1469/2010, 
que tinha por objeto “incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado “25ª Festa 

Nacional do Marreco - 25ª Fenarreco”, realizada entre os dias 6 e 17 de outubro de 2010 no Município de 
Brusque/SC; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

em: 
9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ivo Heinig Junior (CPF 520.809.519-04); 

9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Ivo Heinig Junior (CPF 
520.809.519-04), Brusque Jeep Clube - ABJC (CNPJ 95.785.408/0001-22) e Associação dos Músicos 
Profissionais de Pomerode - Amuspe (CNPJ 07.453.253/0001-60); 

9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que Ivo Heinig 
Junior (CPF 520.809.519-04), Brusque Jeep Clube - ABJC (CNPJ 95.785.408/0001-22) e Associação dos 

Músicos Profissionais de Pomerode - Amuspe (CNPJ 07.453.253/0001-60) efetuem e comprovem, perante 
este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada, aos cofres do Tesouro Nacional, com 
fundamento no art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno/TCU, 

atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista 
na legislação em vigor: 

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

R$ 17.373,89 27/5/2011 

9.4. informar aos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente 

saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhes quitação, 
nos termos do § 4º do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação 

tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado 
monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3701-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3702/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 000.005/2021-5 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
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3. Responsáveis: Israel Ramires Saldanha Neto (165.000.594-68) e Marcius Beltrão Siqueira 

(536.534.324-72), ex-prefeitos 
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Penedo/AL 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 

8. Representação legal: Bruno Mendes (44.498/OAB-DF) e Ísis Negraes Mendes de Barros 
(66.052/OAB-DF) 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa 

Econômica Federal, como representante do antigo Ministério do Esporte, contra Marcius Beltrão Siqueira 

e Israel Ramires Saldanha Neto, ex-prefeitos de Penedo/AL, em razão da não comprovação da regular 
aplicação dos recursos destinados pelo Contrato de Repasse 0241935-85/2007 para a construção de duas 

quadras poliesportivas. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, incisos II; 18; e 23, inciso II, da 

Lei 8.443/1992, em: 
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Marcius Beltrão Siqueira e Israel Ramires 

Saldanha Neto; 
9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Marcius Beltrão Siqueira e Israel Ramires Saldanha 

Neto, dando-lhes quitação; 

9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, informando- lhes 
que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 

www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3702-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3703/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 002.843/2022-6 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessada: Maise Maria dos Santos (150.138.204-72) 
4. unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais - Sefip 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maise Maria dos Santos no cargo de 

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 
nos arts. 1º, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maise Maria dos Santos e negar-lhe registro; 
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9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e à 

interessada, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam estão disponíveis para 
consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3703-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3704/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 005.077/2022-2 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (em Aposentadoria) 

3. Embargante: Hildete da Conceição Maia (116.817.133-49) 
4. Unidade: Ministério da Fazenda (extinto) 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: não atuou 
8. Representação legal: Mara Thays Maia Ferreira (19462/OAB-CE) 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Hildete da Conceição Maia no cargo 
de Técnica de Contabilidade do extinto Ministério da Fazenda, nos quais se discute, na presente fase 

processual, embargos de declaração opostos pela interessada contra o Acórdão 2.503/2022-1ª Câmara. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 
9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e 

do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3704-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3705/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.561/2018-3 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 
3. Recorrente: Otacílio Pereira Barbosa (979.543.308-34) 
4. Unidade: Município de Macapá/AP 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: Jean Carlo dos Santos Ferreira (633/OAB-AP) 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Otacílio Pereira Barbosa em 

face do Acórdão 21/2021-TCU-1ª Câmara, que julgou suas contas irregulares e o condenou em débito e 
multa, em decorrência da falta de documentação comprobatória de despesas com recursos transferidos pelo 
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Fundo Nacional de Saúde - FNS à Prefeitura Municipal de Macapá/AP, no período de janeiro de 2012 a 

fevereiro de 2013, para financiamento do bloco de Atenção Básica. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. tornar sem efeito o Despacho de 15/4/2021 que conheceu da manifestação do interessado como 

recurso de reconsideração; 

9.2. conhecer da manifestação do interessado como petição e indeferi- la; 
9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do 

relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3705-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3706/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 007.522/2022-3 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Militar 
3. Interessada: Jaisse de Araújo Teixeira (083.291.897-08) 
4. Unidade: Comando do Exército 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais - Sefip 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão militar à interessada acima indicada. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1º, 
inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula 

TCU 106, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar em favor de Jaisse de 

Araújo Teixeira; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do 

ato ora considerado ilegal até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 

9.3. determinar ao Comando do Exército que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 

9.3.1.1. suste pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária  
da autoridade administrativa omissa; 

9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 

9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 
9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência da interessada; 
9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, e o submeta, por intermédio do sistema 

e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3706-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3707/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.527/2020-2 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Denise Toffanelli Barrotte (028.590.988-60) e Editora Livre Mercado Ltda. 
(01.161.031/0001-97) 

4. Unidade: Secretaria Especial da Cultura 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 
8. Representação legal: Rosalina Fatima Gouveia (100843/OAB-SP) e Filinto de Almeida Teixeira 

(45677/OAB-SP), representando Denise Toffanelli Barrotte 
9. Acórdão: 
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da 

Cultura em desfavor da empresa Editora Livre Mercado Ltda. e de sua ex-sócia-gerente, Denise Toffane lli 
Barrote, pela não comprovação da boa e regular execução do objeto pactuado no Pronac 06-11584, que 

tinha por objeto “apresentar ao público em geral a Filarmônica Afro-Brasileira - Filafro, em dois 
espetáculos no Teatro Municipal de Santo André e no Teatro Cacilda Becker, com repertório que contempla 
a música afro-brasileira, afro-americana e africana”. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso III, alíneas "b" e 

“c”, e § 3º; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, inciso I; 20, § 8º; 209, 
inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e art. 217, §§ 1º e 2º; do Regimento Interno, em: 

9.1. declarar a revelia da Editora Livre Mercado Ltda.; 

9.2. rejeitar as alegações de defesa de Denise Toffanelli Barrotte; 
9.3. julgar irregulares as contas de Denise Toffanelli Barrotte e da Editora Livre Mercado Ltda.; 

9.4. condenar Denise Toffanelli Barrotte e a Editora Livre Mercado Ltda., solidariamente, ao 
recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas 
monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das respectivas datas até a data do recolhimento, na 

forma da legislação em vigor: 

Data Valor (R$) 

14/5/2007 25.000,00 

14/5/2007 25.000,00 

27/6/2007 75.000,00 

24/8/2007 75.000,00 

9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais 

sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de 
mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor; 

9.7. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento 

antecipado do saldo devedor; 
9.8. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das 

quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota 
anterior, do recolhimento das demais parcelas; 

9.9. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de 

São Paulo, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponíve l 
no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
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10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3707-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3708/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.846/2022-7 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessado: Edmilson Garcia de Sousa (227.129.681-15) 

4. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais - Sefip 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação 
Universidade de Brasília - FUB. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, 
inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno e com o Enunciado 106 da 

Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Edmilson Garcia de Sousa e recusar seu registro; 
9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 

9.2.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 26156/DF, 
cesse os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado; 

9.2.2. em até 30 (trinta) dias a contar da data de conhecimento deste acórdão: 
9.2.2.1. comprove o atendimento das determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão 561/2017-

TCU-Plenário em relação ao ato em exame; 

9.2.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução 

dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos. 
9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que 

o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico 

www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3708-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3709/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.622/2021-7 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (em Aposentadoria) 
3. Recorrente: Roberto Piovani Dias (722.756.778-87) 

4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 48 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo ex-servidor do Tribunal Regiona l 

do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, Roberto Piovani Dias, contra o Acórdão 17.980/2021 - 1ª 

Câmara, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em virtude da incorporação de quintos de função 
comissionada exercida após a edição da Lei 9.624/1998. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 

9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e 
do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3709-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3710/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.005/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (em Aposentadoria) 

3. Recorrente: Mauro Cesaro Rodrigues da Silva (382.899.970-00) 
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 
Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Mauro Cesaro Rodrigues da Silva, 

ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, contra o Acórdão 14.729/2021 - 1ª Câmara, 
que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente em face da incorporação de quintos relativos a 
funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e determinou ao órgão de origem o destaque 

das parcelas incorporadas com vistas a sua futura absorção, caso não houvesse decisão judicial transitada 
em julgado a amparar o interessado. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame, dar-lhe provimento parcial e tornar insubsistente a determinação 

contida no subitem c.1 da deliberação recorrida, mantida, entretanto, a apreciação pela ilegalidade do ato 
de aposentadoria do recorrente; 

9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente e ao TRT da 4ª Região, com a informação de que 
a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3710-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3711/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 026.042/2016-9 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(08.804.832/0001-72) 
3.2. Responsáveis: Cláudia Clementino Oliveira (498.605.184-91); Fundação Rio Madeira 

(00.619.461/0001-47); Oscar Martins Silveira (550.009.320-72); Waldemarina Vieira de Melo 

(009.256.832-72) 
3.3. Recorrente: Waldemarina Vieira de Melo (009.256.832-72) 

4. Unidade: Fundação Rio Madeira 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 

8. Representação legal: Cláudia Clementino Oliveira (668/OAB-RO), representando Cláudia 
Clementino Oliveira; Morel Marcondes Santos (3832/OAB-RO), representando Waldemarina Vieira de 
Melo 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Waldemarina Vieira de 

Melo contra o Acórdão 8.708/2021-1ª Câmara. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento: 
9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, à recorrente e aos demais responsáveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão 
e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3711-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3712/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 031.397/2020-4 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Anilton Bastos Pereira (070.647.135-00); Jose Carlos dos Santos Transportes-ME 
(00.405.724/0001-15) 

4. Unidade: Município de Paulo Afonso/BA 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em nome do ex-prefeito de Paulo Afonso/BA, Anilton 
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Bastos Pereira, em razão da rejeição parcial da prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar - PNATE do exercício de 2016. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 12, § 3º, 16, inciso III, alíneas “b” e 
“c”, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 215 
a 217 do Regimento Interno, em 

9.1. considerar revéis os responsáveis Anilson Bastos Pereira e José Carlos dos Santos Transportes -
ME, dando-se prosseguimento ao processo; 

9.2. julgar irregulares as contas de Anilson Bastos Pereira e da empresa José Carlos dos Santos 
Transportes - ME, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 77.824,45, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 2/12/2016 até a efetiva quitação do 

débito, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento 
da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 

9.3. aplicar a Anilson Bastos Pereira e à empresa José Carlos dos Santos Transportes-ME multas 
individuais no valor de R$ 5.000,00, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para 
que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o 
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 

9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, 

e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos 
legais, na forma prevista na legislação em vigor; 

9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer 
parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.8. encaminhar cópia da presente deliberação ao FNDE e aos responsáveis, com a informação de 

que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3712-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3713/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 036.883/2021-2 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (em Pedido de Reexame em 

Aposentadoria) 
3. Embargante: Senado Federal 
4. Unidade: Senado Federal 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: não atuou 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de embargos de declaração opostos pelo 

Senado Federal contra o Acórdão 2.514/2022-1ª Câmara, que negou provimento a pedido de reexame 
interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 13.362/2021-1ª Câmara, por meio do qual foi julgado 
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ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Eliane Nunes Dias, devido à incorporação 

de função comissionada posteriormente ao advento da Lei 9.624/1998 e ao reajustamento da parcela. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 
9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do 

relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3713-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3714/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.925/2022-4 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessado: Boaventura Valdivino da Silva (151.473.551-20) 

4. Unidade: Fundação Universidade de Brasília (FUB) 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip) 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Boaventura Valdivino da Silva no 

cargo de Eletricista da Fundação Universidade de Brasília. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Boaventura Valdivino da Silva e negar-lhe registro; 

9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 
9.2.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, 

faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) e emita nova ato, livre da irregularidade apontada, 
e; 

9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribuna l 

documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento. 
9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que 

o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3714-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3715/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.928/2022-3 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessado: Mardônio Timo (153.158.511-68), ex-servidor 
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4. Unidade: Fundação Universidade de Brasília (FUB) 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip) 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Mardônio Timo no cargo de Técnico 

de Laboratório da Fundação Universidade de Brasília - FUB encaminhado pela instituição a este Tribuna l 
para fins de análise e julgamento. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1º, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1º, e 262 do Regimento 

Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Mardônio Timo e negar-lhe registro; 
9.2. determinar à FUB que: 

9.2.1.na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, 
emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%);  

9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribuna l 
documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento. 

9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que 

o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3715-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3716/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 037.081/2021-7 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (em Aposentadoria) 

3. Recorrentes: Lusbetania Maria de Oliveira Soares (373.230.671-20) e Tribunal Superior do 
Trabalho (00.509.968/0001-48) 

4. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexames interpostos por 

Lusbetania Maria de Oliveira Soares e pelo Tribunal Superior do Trabalho contra o Acórdão 14.734/2021-1ª 
Câmara, que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria emitido por aquele órgão em favor de sua ex-
servidora. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 
9.2. tornar sem efeito o subitem “c.1” do Acórdão 14.734/2021-1ª Câmara; 
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9.3. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, a despeito da negativa de registro do ato de 

aposentadoria da interessada, os "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a 
edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, 

nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinár io 
638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor do 

relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3716-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3717/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 039.578/2020-8 

2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsável: Dorival Sandrini (160.506.818-72) 

4. Unidade/Interessado: 
4.1. Unidade: Município de Cajobi/SP 
4.2. Interessado: Ministério do Turismo 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 
do Turismo em nome de Dorival Sandrini, ex-prefeito de Cajobi/SP, em razão da não comprovação da 

regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 01312/2009, que tinha por 
objeto a “Festa de Reveillon”. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, 
23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 215 a 217 do 

Regimento Interno, em: 
9.1. considerar revel o responsável Dorival Sandrini; 
9.2. julgar irregulares as contas de Dorival Sandrini, condenando-o ao pagamento da importância a 

seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante 
o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e 

acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma 
prevista na legislação em vigor; 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

12/01/2010 144.000,00 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida as notificações; 

9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o 
parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 

9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, 

e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos 
legais, na forma prevista na legislação em vigor; 

9.6. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer 
parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 
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9.7. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo, ao responsável e à 

Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que o Relatório e o Voto que a 
fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3717-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3718/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 039.914/2018-6 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã 
(06.038.303/0001-80); Ivanor Rogerio Johann (418.215.640-49) 

4. Unidade: Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Marsico 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - (SecexTCE) 
8. Representação legal: Louise Ramoni Johann (053.111.120-26) e Douglas Eliézer Johann 

(028.764.730-70) 

9. Acórdão: 
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário 
devido a omissão no dever de prestar contas dos recursos federais utilizados no Contrato de Repasse 
337.653-28/2010, cujos objetos são cursos práticos de construção de sistemas de captação e armazenamento 

de água da chuva em municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea “a”; 19; 23, 
inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 217 do Regimento 
Interno, em: 

9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Douglas Eliézer Johann e Louise Ramoni Johann, 
sucessores de Ivanor Rogério Johann, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se 

prosseguimento ao processo; 
9.2. julgar irregulares as contas de Ivanor Rogério Johann e do Instituto de Educação Ambiental e 

Agricultura Ecológica Yucumã, condenando solidariamente Douglas Eliézer Johann e Louise Ramoni 

Johann, sucessores de Ivanor Rogério Johann, e o Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica 
Yucumã ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 

Data da ocorrência Valor histórico  Crédito/Débito 

1º/3/2013 R$ 22.760,00 Débito 

6/6/2013 R$ 16.075,76 Débito 

29/7/2013 R$ 16.036,68 Débito 

31/7/2013 R$ 161,56 Débito 

4/9/2013 R$ 16.103,84 Débito 

20/12/2013 R$ 15.770,84 Débito 

1º/3/2013 R$ 1.024,53 Crédito 
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9.3. aplicar ao Instituto de Educação Ambiental e Agricultura Ecológica Yucumã multa de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional com atualização monetária, 
calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo 

abaixo estipulado; 
9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribuna l, 

do recolhimento das dívidas acima imputadas; 

9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicia l, 

o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no 
prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre 
cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar 

aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento 
antecipado do saldo devedor; 

9.7. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do 
Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3718-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3719/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 006.803/2022-9 
2. Grupo I - Classe V- Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Simone Gonçalves de Lima, CPF 227.389.241-15. 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Brasília/FUB. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da 

União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 
1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do 
Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Simone Gonçalves de 
Lima, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de 

Contas; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta 

deliberação, com base na Súmula 106 desta Corte de Contas; 

9.3. determinar ao órgão de origem que: 
9.3.1. uma vez desconstituída a ação judicial que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica 

judicial ora impugnada, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, 
promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da 
Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicia l 

definitiva não venha a dispor de modo contrário; 
9.3.2. encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do 

interessado, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução TCU 170/2004; 
9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e à Fundação Univers idade Brasília/FUB. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3719-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3720/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 008.806/2022-5 

2. Grupo I - Classe V- Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Natalino Dias dos Santos, CPF 296.174.801-15. 
4. Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Brasília/FUB. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 

1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do 
Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Natalino Dias dos Santos, 

negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;  
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta 

deliberação, com base na Súmula 106 desta Corte de Contas; 
9.3. determinar ao órgão de origem que: 
9.3.1. uma vez desconstituída a ação judicial que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica 

judicial ora impugnada, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, 
promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da 

Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicia l 
definitiva não venha a dispor de modo contrário; 

9.3.2. encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do 

interessado, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução TCU 170/2004; 
9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Fundação Universidade Brasília/FUB. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3720-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3721/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 029.003/2020-2. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Marcelo Sabino da Silva (107.968.308-94); Orion Construções e Reformas Ltda. - 
Epp (17.447.161/0001-20); Thiago Cleres da Silva (071.009.859-60); Welington Rogerio dos Santos 
(077.927.599-38). 

4. Órgão/Entidade: 5º Batalhão Logístico. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: não há. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando 
da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada - MD/CE, em desfavor de Marcelo Sabino da Silva, Welington Rogerio 

dos Santos, Thiago Cleres da Silva e Orion Construções e Reformas Ltda. - Epp, em razão de não 
comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, especificamente por serviços 
executados ao amparo de adesão à Ata de Registro de Preços SRP 06/2015 da UASG 160469, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
em: 

9.1. arquivar os autos, sem julgamento do mérito, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU 
c/c art. 5º, inciso I, da IN TCU 71/2012, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não foi possível determinar a caracterização 

do dano, seja de forma direta, seja por estimativa; e 
9.2. dar ciência deste acórdão ao Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada - MD/CE e aos 

responsáveis. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3721-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3722/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 033.834/2019-9. 

2. Grupo: I - Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Gentil Dory da Luz (CPF 531.068.069-15) e Município de Içara/SC (CNPJ 

82.916.800/0001-11). 

4. Órgão/Entidade: Município de Içara/SC. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representante legal: Jhonas Pereira da Rosa (OAB/SC 39.058), representando Gentil Dory da Luz 

e Daiane da Luz de Moraes Cabreira (OAB/SC 54.793), representando Município de Içara/SC. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministé r io 
do Desenvolvimento Regional, em face da não apresentação de documentos e esclarecimentos que 
comprovem a boa e regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Içara/SC por meio do 

Termo de Compromisso 499/2010, cujo objeto consistia na “recuperação de estradas vicinais e 
desobstrução, recuperação de canal, recuperação de vias urbanas, recuperação de unidades habitacionais e 

reconstrução de pontes”, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Içara/SC (CNPJ 
82.916.800/0001-11) e as razões de justificativa oferecidas pelo Sr. Gentil Dory da Luz (CPF 

531.068.069-15), no que se refere ao suposto desvio de finalidade; 
9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Içara/SC (CNPJ 82.916.800/0001-11), 

com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1º, inciso I, e 208, do 

Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 
9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Gentil Dory da Luz (CPF 

531.068.069-15); 
9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Gentil Dory da Luz (CPF 531.068.069-15), com fundamento 

nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao 
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pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, 

para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o 
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros 

de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista 
na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já restituído: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 

13/10/2010 1.800.000,00 D 

20/7/2011 56.332,67 C 

9.5. aplicar ao Sr. Gentil Dory da Luz (CPF:531.068.069-15) a multa prevista no art. 57 da Lei 
8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze ) 

dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 
8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida 

aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo 
recolhimento se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas caso não atendidas as notificações; 
9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para 

ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3º do art. 16 
da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3722-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3723/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 035.936/2020-7. 

2. Grupo: II - Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Eco Limp Transportes Ltda. (CNPJ 06.859.401/0001-88), Paulo Roberto Machado 

(CPF 414.615.840-00) e Schirlei Schwengber (CPF 708.826.650-49). 
4. Órgão/Entidade: Município de Paraíso do Sul/RS. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representante legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministé r io 

do Desenvolvimento Regional, em face da inexecução parcial do objeto previsto no Termo de 
Compromisso 295/2010, firmado com o Município de Paraíso do Sul/RS para a reconstrução de pontes e 

recuperação de estradas, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar revéis o Sr. Paulo Roberto Machado (CPF 414.615.840-00), a Sra. Schirle i 
Schwengber (CPF 708.826.650-49) e a empresa Eco Limp Transportes Ltda. (CNPJ 06.859.401/0001-88), 

para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Machado (CPF 414.615.840-00), da Sra. Schirle i 

Schwengber (CPF 708.826.650-49) e da empresa Eco Limp Transportes Ltda. (CNPJ 06.859.401/0001-88), 

com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, 
condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando- lhes o prazo de 
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quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 

“a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do 

efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

13/12/2010 1.320,00 

22/12/2010 92.150,00 

6/1/2011 2.850,00 

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.4. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para 

ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3º do 

art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3723-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3724/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 037.570/2021-8. 

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Izabel Cristina de Lima Coutinho, CPF 356.747.924-53. 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste 
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse 

cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 
Instrução Normativa TCU 78/2018, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato nº 123150/2020), relativo à concessão inicial da 

aposentadoria a Izabel Cristina de Lima Coutinho, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 
1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, 

com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao órgão de origem que: 

9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, 
da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato 

ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada 

em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (novo número 
0039464-12.2004.4.01.3400), apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho 
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- Anajustra, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 573.232, já que, para que a Sra. Izabel Cristina de Lima Coutinho seja beneficiária do 
mencionado feito, se faz necessário: (i) apresentar autorização expressa da interessada para que a referida 

entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e (ii) comprovar que, à época do 
protocolo da ação, a interessada era filiada à referida associação; 

9.3.3. após a verificação do subitem 9.3.2, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de 

quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de 
efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115; 

9.3.4. alerte a Sra. Izabel Cristina de Lima Coutinho no sentido de que o efeito suspensivo proveniente 
da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a 
interessada teve ciência desta deliberação; 

9.3.6. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 
no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

9.4. determinar à Sefip que: 
9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 supra; 

9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3724-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3725/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 039.074/2021-8. 

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Pensão Militar. 
3. Interessadas: Aracy Fontes Ferraz, CPF 681.351.227-72; Cynthia Toraldo Teixeira Silveira, CPF 

476.948.077-68; Danielle de Moura Domingues Scovino, CPF 124.731.287-90; Ely de Moraes Domingues, 

CPF 033.890.667-30; Izabel Christina Maximiano Ferreira, CPF 435.939.417-91; Kathia Toraldo Teixeira, 
CPF 734.380.737-49; Nancy Carone Aboumrad, CPF 033.220.337-91; Norma de Azevedo Fontes, CPF 

255.688.927-68; Regina Lucia Maximiano Ferreira Correa Meyer, CPF 359.690.407-20; Thamara Santos 
de Moura Domingues, CPF 161.801.647-46; Thamirys Santos de Moura Domingues, CPF 170.392.647-14. 

4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste 
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses 

cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 
Instrução Normativa TCU 78/2018, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 
8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar legais os atos reversão das pensões militares instituídas por Eloy Barbosa Ferreira em 
favor de Izabel Christina Maximiano Ferreira e Regina Lucia Maximiano Ferreira Correa Meyer (ato 
nº 43244/2016), por Oswaldo Jose Teixeira em favor de Cynthia Toraldo Teixeira Silveira e Kathia Toraldo 
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Teixeira (ato nº 47922/2016) e por Geraldo de Magella Fontes em favor de Aracy Fontes Ferraz e Norma 

de Azevedo Fontes (ato nº 8683/2017) e o ato de alteração da pensão militar instituída por Henrique de 
Moura Domingues Neto em favor de Danielle de Moura Domingues Scovino, Ely de Moraes Domingues, 

Thamara Santos de Moura Domingues e Thamirys Santos de Moura Domingues (ato nº 46849/2016), 
autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.2. considerar ilegal o ato de reversão da pensão militar instituída por Nacipe Carone em favor de 

Nancy Carone Aboumrad (ato nº 35661/2017), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1º 
do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, 
com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.4. determinar ao órgão de origem que, no que se refere ao ato de reversão da pensão militar 

instituída por Nacipe Carone em favor de Nancy Carone Aboumrad (ato nº 35661/2017): 
9.4.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, 

da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato 
ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.4.2. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de 
eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos 

após a notificação; 
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a 

interessada teve ciência desta deliberação; 

9.4.4. dê ciência à Sra. Nancy Carone Aboumrad acerca da necessidade de que demonstre a efetiva 
opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, tendo em vista a 

indevida configuração de triplo benefício por meio do ato nº 35661/2017, e, a depender da providência por 
ela adotada, emita novo ato de pensão, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo 
de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa 

TCU 78/2018; 
9.5. determinar à Sefip que: 

9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste Acórdão; 
9.5.2. arquive estes autos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3725-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3726/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 040.356/2021-3. 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Pensão Militar. 

3. Interessada: Ana Cristina Carneiro Baldissera, CPF 073.206.467-81. 
4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade técnica: Sefip. 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar, submetido à apreciação deste 
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 62 

cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 

Instrução Normativa TCU 78/2018, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 
8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar tacitamente registrado, em 19/5/2022, o ato de concessão inicial da pensão militar 

instituída por Arlindo Bianchini Baldissera em favor de Ana Cristina Carneiro Baldissera (ato 
nº 14377/2017); 

9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 
do Acórdão 122/2021 - TCU - Plenário, a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de 
ofício do ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Arlindo Bianchini Baldissera em favor de 

Ana Cristina Carneiro Baldissera (ato nº 14377/2017); e 
9.3. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica. 

10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3726-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3727/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 044.966/2021-0 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Edireise Meri Porto Ugioni, CPF 361.736.410-68. 
4. Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
5. Relator: Ministro - Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade técnica: Sefip. 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 

em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 
39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas, ACORDAM em: 
9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Edireise Meri Porto Ugioni, 

autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte 

de Contas; 
9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na 

Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 
9.3. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta 

deliberação, a exclusão da rubrica relativa aos 3,17% (URV) dos proventos da interessada, em face de sua 

manifesta ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, 
comunicando a esta Corte de Contas, no mesmo prazo, as providências adotadas; 

9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Instituto Nacional do Seguro Social; 
9.5. determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento da determinação inserta no item 9.3. deste 

Acórdão; 

9.6. arquivar os presentes autos. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3727-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3728/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 040.361/2021-7. 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Pensão Militar. 

3. Interessada: Maria do Socorro de Azevedo Mello, CPF 083.346.924-04. 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade técnica: Sefip. 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar, submetido à apreciação deste 
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse 
cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 

Instrução Normativa TCU 78/2018, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 
8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar tacitamente registrado, em 25/5/2022, o ato de alteração da pensão militar instituída 

por Bartolomeu da Costa Saraiva em favor de Maria do Socorro de Azevedo Mello (ato nº 394/2017); 
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 

do Acórdão 122/2021 - TCU - Plenário, a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de 
ofício do ato de alteração da pensão militar instituída por Bartolomeu da Costa Saraiva em favor de Maria 
do Socorro de Azevedo Mello (ato nº 394/2017); e 

9.3. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3728-23/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3729/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 041.111/2021-4. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Sheila Cristina Moreira Neres, CPF 238.475.143-34. 

4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste 

Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse 

cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 
Instrução Normativa TCU 78/2018, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (Ato nº 38124/2017), relativo à concessão inicial da 

aposentadoria de Sheila Cristina Moreira Neres, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1º 
do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência deste 
Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar ao órgão de origem que: 

9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, 
da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato 
ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.3.2. alerte a Sra. Sheila Cristina Moreira Neres no sentido de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a 
interessada teve ciência desta deliberação; 

9.3.4. em relação aos proventos da Sra. Sheila Cristina Moreira Neres: 

9.3.4.1. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos com base na Lei 13.323/2016; 
9.3.4.2. após a adoção da providência indicada no subitem precedente, promova o destaque da(s) 

parcela(s) de quintos incorporada(s) pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 
transformando-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as 

providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007, 
a não ser que devidamente demonstrado que a rubrica está amparada por decisão judicial transitada em 

julgado; 
9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 

no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
9.4. determinar à Sefip que: 

9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra; e 
9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão. 
10. Ata nº 23/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3729-23/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 

Zymler e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3730/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-006.865/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Alfredo Gontijo de Oliveira (045.124.216-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3731/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.899/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Adaliete do Rosário Benedito dos Santos (249.158.401-82); Aécio Carlos de Abreu 
(289.929.701-53); Oziel Barreiras de Oliveira (215.164.481-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3732/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.942/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Antonio Olavo Caetano (193.151.806-82); Celso Wilian Borges (131.536.761-00); 
Ivancir Gonçalves da Rocha Castro Filho (101.740.101-25); Ivanovitch Ribeiro Costa (098.781.301-34); 

Lia Prado Arrivabene Cordeiro (151.524.301-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3733/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-007.475/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Ivalda de Albuquerque Lima (458.658.174-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3734/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-007.480/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Marly Soares da Cruz (328.182.621-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3735/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.985/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Olga Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski (063.250.898-12). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3736/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.022/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Paulo André Albuquerque Marques (231.304.234-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3737/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.936/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Luiz Heitor Chanan (109.526.910-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3738/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-010.436/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Saturnino Salvador de Lima (075.890.692-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3739/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-011.882/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Eretuza Borges Nunes (081.884.915-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3740/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de 
concessão em exame ingressou nesta Corte, inicialmente pelo Sisac, em 11/11/2016 (peça 3, p. 1), há mais 

de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, 
em: 

a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; 

b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro 
tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 

c) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada. 
1. Processo TC-016.772/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ana Lucia da Costa Pereira Bohrer (113.364.472-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3741/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.780/2021-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Mara Regina Senapeschi Blanco (864.077.678-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3742/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.785/2021-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luiz Carlos Veloso (239.224.606-82). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3743/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.919/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luís Flávio Santos Martins (227.562.803-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3744/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.192/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Regina Aparecida Juliano (045.542.008-41). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3745/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-036.441/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria da Glória Chaves de Melo (373.824.467-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3746/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-036.751/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria das Graças Tavares de Oliveira (046.973.323-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3747/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-010.821/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Ana Paula Pereira do Nascimento Silva (061.291.064-40). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 70 

ACÓRDÃO Nº 3748/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.952/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessada: Eutemia de Oliveira Lima (009.273.252-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3749/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-005.744/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Denise Ataliba Brandão de Melo (011.443.004-79); Elane Fábia de Araujo 

(937.363.714-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3750/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.534/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Lúcia Helena Val de Medeiros (511.697.467-72); Maria Nelise Pinheiro Teixeira 

(275.842.038-41); Maria Zumar Gonçalves Val (509.785.517-53); Maria da Glória Thomaz Alves Belchior 
de Oliveira (993.668.867-87); Marly Thomaz Alves Rocha (159.415.138-52). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3751/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-007.557/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessada: Liane Carla Ribeiro dos Reis (875.082.309-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3752/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de 
concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: 
a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; 
b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro 

tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 
c) dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército e às interessadas. 

1. Processo TC-045.039/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Apensos: 003.702/2022-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 
1.2. Interessados: Eunice Maria de Souza Andrade (346.777.206-49); Eunice Maria de Souza 

Andrade (346.777.206-49); Luiza Maria de Souza Bezerra (346.780.186-20); Luiza Maria de Souza 
Bezerra (346.780.186-20). 

1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.7. Representação legal: Joao Ricardo Kilo (74282/OAB-MG), representando Eunice Maria de 
Souza Andrade; Joao Ricardo Kilo (74282/OAB-MG), representando Luiza Maria de Souza Bezerra. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3753/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea “d” do Regimento Interno do TCU, em 
determinar o apostilamento do Acórdão 3081/2022 - 1ª Câmara, Sessão de 31/5/2022, Ata nº 17/2022, para 
corrigir erros materiais a seguir transcritos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do 

Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os seus demais termos: 
Item 9.2 do Acórdão 3081/2022- 1ª Câmara: 

Onde se lê: “(...) o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e 
acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na 
forma prevista na legislação em vigor;” 

Leia-se: “(...) o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e 
acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na 

forma prevista na legislação em vigor;” 
1. Processo TC-010.311/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Eduardo da Silva Tuma (045.177.502-30); Gilcleider Altino Ribeiro 

(966.669.516-20); Samara Pinheiro Machado Ribeiro (502.281.453-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Santana do Araguaia. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3754/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão de 
indícios de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0249.793-41/2008, firmado entre o 
Ministério das Cidades e o município de Mulungu/CE, tendo por objeto a “produção ou aquisição de 

unidades habitacionais”; 
Considerando que, por meio do Relatório de Acompanhamento de Engenharia da Caixa Econômica 

Federal, datado de 30/10/2014, foi identificada a execução parcial do objeto acordado; 
Considerando a informação da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial 

(SecexTCE), no sentido de que o valor dos serviços executados supera o montante de recursos liberados 

pela CEF; 
Considerando que, diferentemente das conclusões da CEF, o auditor responsável pela instrução - após 

análise do relatório acima mencionado, dos respectivos relatórios fotográficos e dos relatos da existênc ia 
de moradores nas unidades construídas - concluiu pela funcionalidade dos serviços executados, em proveito 
dos munícipes; 

Considerando que tal conclusão recebeu o aval dos dirigentes da unidade técnica e do representante 
do Ministério Público; 

Considerando que os pareceres convergem em relação à inexistência do débito ensejador da 
instauração desta Tomada de Contas Especial, o que prejudica sua continuidade; 

Considerando que ainda não ocorreu a citação dos responsáveis identificados na fase interna da TCE;  

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, “a”, 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, c/c 

o art. 7ª, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em arquivar esta tomada de contas especial, sem 
julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 
processo, dando ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e demais interessados, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-029.140/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Francisco Savio Bezerra Uchoa (922.013.933-20); Jose Mansueto Martins de 
Souza (423.027.493-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mulungu - CE. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3755/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), em razão da impugnação total das despesas relativas aos recursos do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), repassados ao Município de Penalva/MA, no exercício de 2004 (PDDE/2004). 

Considerando que, devidamente citado, o ex-Prefeito do Município Sr. Lourival de Nasaré Vieira 

Gama apresentou as alegações de defesa consideradas pertinentes; 
Considerando que, analisada a defesa apresentada, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE), com o aval do representante do Ministério Público, concluiu que o 
responsável logrou afastar “todas as irregularidades que lhe foram imputadas” e todos os débitos que 
ensejaram sua citação; 

Considerando que remanesceram apenas falhas ou impropriedades de caráter formal, que não 
resultam dano ao Erário nem comprometem a gestão dos recursos; 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c 
os arts. 143, inciso I, “a”, e 208 do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas 
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de Lourival de Nasaré Vieira Gama, dando-lhe quitação, com posterior ciência deste acórdão ao responsável 

e ao FNDE. 
1. Processo TC-030.658/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Lourival de Nasaré Vieira Gama (063.512.633-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Penalva - MA. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Ney Batista Leite Fernandes (5983/OAB-MA), representando Lourival de 
Nasaré Vieira Gama. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3756/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em desfavor de Solimar Alves de Oliveira e Domingos Costa 
Correa, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 8.030.00/2014, celebrado com o 
Município de Matões do Norte/MA, cujo objeto era o “Melhoramento de estradas vicinais que ligam os 

povoados Mangueira ao Centro dos Altinos, povoado Palmeiral ao San Mangula, povoado Pimenta ao 
povoado Maria e povoado Pedra ao povoado Paraíso na zona rural no município de Matões do Norte” 

Considerando que a prestação de contas de forma física foi encaminhada e que havia documentos 
inseridos no sistema Plataforma mais Brasil (Siconv), a título de prestação de contas, o concedente foi 
diligenciado para que reanalisasse as contas do Convênio em análise; 

Considerando que, na reanálise, os pareceres técnico e financeiro indicaram o cumprimento de 100% 
das metas físicas do convênio e a ausência de pendências de ordem contábil- financeira, destacando, ao 

final, a ausência de dano ao Erário; 
Considerando a proposta dos pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto 

ao TCU, pela regularidade com ressalvas das contas de Solimar Alves de Oliveira e de Domingos Costa 

Correa, dando-lhes quitação. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
c/c. os arts. 143, I, a, e 208, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas de 
Solimar Alves de Oliveira e de Domingos Costa Correa, dar-lhes quitação e dar ciência desta deliberação 

aos responsáveis, ao município de Matões do Norte/MA, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos. 
1. Processo TC-033.460/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Domingos Costa Correa (271.868.903-00); Solimar Alves de Oliveira 

(110.589.943-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Município de Matões do Norte - MA. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3757/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea “d” do Regimento Interno do TCU, em 

determinar o apostilamento do Acórdão 3088/2022-TCU-1ª Câmara, Sessão de 31/5/2022, Ata 17/2022, 
para corrigir erros materiais a seguir transcritos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência 

do Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os seus demais termos: 
Item 9.3 do Acórdão 3088/2022-TCU-1ª Câmara: 
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Onde se lê: “(...) o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e 

acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na 
forma prevista na legislação em vigor;” 

Leia-se: “(...) o recolhimento das dívidas à Universidade Federal do Ceará, atualizadas 
monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do 
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;” 

Item 9.6 do Acórdão 3088/2022-TCU-1ª Câmara: 
Onde se lê: “dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis;” 

Leia-se: “dar ciência do presente acórdão à Universidade Federal do Ceará e aos responsáveis;” 
1. Processo TC-034.495/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Joana Darc Cabral Figueiredo (204.911.743-49); Swot Servico de Festas e 

Eventos Ltda (10.359.163/0001-19). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23.416/OAB-CE), e Carla Albuquerque 
Marques (15650/OAB-CE). 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3758/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que se trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares 

Bugarin do Ministério Público de Contas junto ao TCU a respeito de possível direcionamento a aliados 
políticos do Governo Federal ocorrido na liberação de recursos para diversos programas educaciona is, 

principalmente por meio de interferência do consultor Darwin Einstein de Arruda Nogueira Lima, que teria 
favorecido algumas prefeituras, atendendo a interesses próprios; 

Considerando que esta representação preenche os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, incisos I e 

IV, do RI/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 
Considerando que, no âmbito do TC 005.260/2022-1, o Tribunal está apurando eventuais 

irregularidades na gestão financeira, orçamentária e operacional do Ministério da Educação (MEC) e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), especialmente na gestão das transferênc ias 
voluntárias, dos convênios e contratos de repasse firmados com os entes federativos, compreendendo 

possível interferência indevida de agentes privados na liberação de recursos públicos na área da educação; 
Considerando que o TC 005.260/2022-1 encontra-se em fase fiscalizatória na modalidade inspeção, 

abrangendo procedimentos relativos à atuação de Darwin Einstein de Arruda Nogueira Lima; 
Considerando que a matéria jornalística apresentada pelo ora representante para fundamentar estes 

autos também respaldou a representação contida no TC 007.792/2022-0, de autoria do Subprocurador-Geral 

Lucas Rocha Furtado, também de minha relatoria; para a qual, propus o apensamento definitivo ao 
TC 005.260/2022-1; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”; 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do 
RI/TCU e no arts. 2º, inciso I; 36 e 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir 

relacionado, em conhecer da representação e determinar o apensamento definitivo destes autos ao 
TC 005.260/2022-1, da minha relatoria, em homenagem ao princípio da racionalidade administrativa, a fim 

de evitar a duplicidade de esforços do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, informando 
o representante acerca do presente acórdão: 

1. Processo TC-007.166/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 
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1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3759/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Considerando que se trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha 
Furtado do Ministério Público de Contas junto ao TCU a respeito de possível direcionamento a aliados 
políticos do Governo Federal ocorrido na liberação de recursos para diversos programas educaciona is, 

principalmente por meio de interferência do consultor Darwin Einstein de Arruda Nogueira Lima, que teria 
favorecido algumas prefeituras, atendendo a interesses próprios; 

Considerando que esta representação preenche os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, incisos I e 
IV, do RI/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

Considerando que, no âmbito do TC 005.260/2022-1, o Tribunal está apurando eventuais 

irregularidades na gestão financeira, orçamentária e operacional do Ministério da Educação (MEC) e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), especialmente na gestão das transferênc ias 

voluntárias, dos convênios e contratos de repasse firmados com os entes federativos, compreendendo 
possível interferência indevida de agentes privados na liberação de recursos públicos na área da educação; 

Considerando que o TC 005.260/2022-1, da minha relatoria, encontra-se em fase fiscalizatória na 

modalidade inspeção, abrangendo procedimentos relativos à atuação de Darwin Einstein de Arruda 
Nogueira Lima; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”; 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do 
RI/TCU e no arts. 2º, inciso I; 36 e 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir 

relacionado, em conhecer da representação e determinar o apensamento definitivo dos autos ao 
TC 005.260/2022-1, em homenagem ao princípio da racionalidade administrativa, a fim de evitar a 

duplicidade de esforços do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, informando o 
representante acerca do presente acórdão: 

1. Processo TC-007.792/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3760/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os 

arts. 143, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao 
processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar seu arquivamento, dando-se 

ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-011.461/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas Governo do 

Estado do Pará). 
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: Thiago de Carvalho Ribeiro, representando Sa Leitao Auditores S/s. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3761/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea ‘e’, e 183 do Regimento Interno/TCU, 
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em prorrogar o prazo, por 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido 

(31/05/2022), para que a Universidade Federal do Paraná (UFPR) cumpra as determinações constantes do 
Acórdão 18.678/2021 - TCU - 1ª Câmara, de acordo com o parecer emitido nos autos: 

1. Processo TC-018.617/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Responsável: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEduc). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3762/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de representação da Secretária Municipal de Controle Interno do Município de São 
Gonçalo/RJ que noticia instauração de tomada de contas especial em decorrência de auditoria realizada 
sobre os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do 

Termo de Compromisso 33333/2012, relativo à construção de escola no âmbito do Programa Proinfância; 
Considerando que o FNDE repassou ao ente municipal R$ 124.879,60 e que este devolveu ao Erário 

o valor de R$ 108.286, 73, o que demonstra a baixa materialidade de eventual dano que venha ser apurado; 
e 

Considerando que o FNDE, em resposta à diligência, informou que a prestação de contas do Termo 

de Compromisso 33333/2012 está em análise na Autarquia; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, II, e 43, I, da Lei 8.443/92; c/c os  arts. 235 e 237, inc. 
III, do Regimento Interno deste Tribunal, e o art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao 
processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerar a análise de mérito prejudicada, 

dando ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à representante, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-046.815/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Município de São Gonçalo - RJ. 
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEduc). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3763/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-002.588/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Ana Rodrigues de Sousa (184.547.201-20); Angela Maria Cabral da Silva 

(210.658.021-53); Maria Antonia de Oliveira Ribeiro (316.807.041-68); Niura Ana Salgado 
(221.546.391-00); Rozane de Jesus Barbosa Mendes Ribeiro (095.440.623-00). 

1.2. Órgão: Ministério da Educação. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3764/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-003.139/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Goretti Moreira Soares (294.088.144-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3765/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a adoção da providência seguinte: 
1. Processo TC-005.147/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Carlos Antônio Leite Brandão (379.367.866-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar à Sefip que informe os períodos de exercício de função/cargo (a serem 
especificados) em comissão pelo interessado de que cuidam estes autos. 

ACÓRDÃO Nº 3766/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 

39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em: 
1. Processo TC-005.718/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Ângela Lopes da Rosa (457.077.159-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar à Sefip, com fulcro na jurisprudência desta Corte (Acórdão 963/2006-Plenário, 
redator Ministro Ubiratan Aguiar) que: 

1.7.1.1. reinstrua o processo, no prazo de trinta dias; 

1.7.1.2. examine, em instrução devidamente fundamentada, da qual conste um histórico da legislação 
de regência da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos 

(GDAPEC) do DNIT a exemplo das Leis 11.171/2005 e 12.998/2014, a legalidade da presente concessão, 
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de modo a fornecer ao relator e ao colegiado os subsídios técnicos necessários ao exercício da competência 

prevista no inciso III do art. 71 da Constituição Federal; 
1.7.1.3. após a instrução, encaminhe os autos para a oitiva do Ministério Público junto a este Tribuna l.  

ACÓRDÃO Nº 3767/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.818/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Alan Thome de Moura (468.579.667-53); Carlos Alberto de Oliveira 

(270.829.977-87); Margarete Alves Custodio (707.162.937-49); Neiva Muguet Fernandes 

(957.212.587-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3768/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-006.841/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Fernando Machado do Couto (049.825.925-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3769/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.869/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Madalena dos Santos Pantoja (122.123.002-63). 
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3770/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.879/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Francisca La Salete Pereira Lopes (149.553.691-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3771/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-006.947/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Antônia Soares Leite Rodrigues (119.298.551-68); Cleonice Sousa Ferreira 

(055.861.783-20); Ednaldo Soares Leite Rodrigues (560.015.767-34); Maria Alzira Penna de Moraes 
Cordeiro Duarte (238.891.951-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3772/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.948/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Vera Lúcia Delfino (514.817.239-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3773/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.455/2022-4 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessados: Márcio Eustáquio Silva (293.353.376-68); Maurício Sérgio de Oliveira 

(264.633.346-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3774/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.462/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Marlene Melo Marinho Aranha (038.958.072-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3775/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.131/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Joao Evangelista Bezerra (067.468.534-20); Raimunda Medeiros Germano 

(004.461.144-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3776/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.141/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ayrton do Carmo Braga (224.044.498-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3777/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.156/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Fabiola Silva do Nascimento (933.621.455-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3778/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.158/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Marta de Carvalho Godoy (071.291.938-40). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3779/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.168/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Maria Amélia Ferreira dos Santos Gomes (183.215.775-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar à Sefip que altere, no sistema e-Pessoal, a informação sobre o “tipo de registro”, já 

que se trata formulário relativo ao ato inicial de concessão emitido em substituição ao formulário Sisac 

10012923-04-2018-000016-4. 
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ACÓRDÃO Nº 3780/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.170/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Nobuko Yoshida (519.923.888-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3781/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 

aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-008.982/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Helena de Castro Lima (131.463.514-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3782/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.009/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Gilmar Afonso de Menezes (490.607.757-91); Maria Jose Soares de Oliveira 

(145.298.741-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3783/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-010.455/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Auxiliadora da Silva (182.880.221-20). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 83 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3784/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
incisos II e V, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações adiante especificadas, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-014.815/2010-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Darciluzia Magalhaes da Silva (049.440.034-04); José Carlos de França 
(031.579.114-49). 

1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. Determinar à Universidade Federal de Alagoas, em reiteração ao Acórdão 10.532/2018-1ª 

Câmara, que “corrija, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, o valor da rubrica 
alusiva à incorporação de ‘quintos de FC’ atualmente paga ao sr. José Carlos de França, utilizando, para 
tanto, a tabela de referência de FC [...] disponibilizada no sistema Siape”. 

1.7.2. Determinar, ainda, à Universidade Federal de Alagoas que: 
1.7.2.1. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores 

pagos ao sr. JOSÉ CARLOS DE FRANÇA, a partir do mês de outubro de 2018, a título de “quintos de 
FC”, em desconformidade com a tabela de referência do Siape, promovendo, na sequência, nos termos do 
art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao Erário; 

1.7.2.2. emita e cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de 
aposentadoria para os inativos arrolados neste processo, livres das irregularidades apontadas nos autos. 

1.7.3. Determinar à Sefip que identifique e, na sequência, promova a audiência do(s) responsável(is), 
no âmbito da Universidade Federal de Alagoas, pelo descumprimento dos itens 9.3.2, 9.3.5 e 9.4 
(combinado com o item 9.3.1) do Acórdão 10.532/2018-1ª Câmara. 

ACÓRDÃO Nº 3785/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante 

especificada: 
1. Processo TC-021.493/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Lazara Souto de Jesus (226.970.551-34). 
1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
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1.7.1. Determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6º, § 1º, inciso II, da Resolução TCU 

206/2007, providencie a correção, no sistema e-Pessoal, dos dados lançados no quadro “Funções Exercidas” 
do ato 142854/2019, conformando-os com aqueles constantes do Siape. 

ACÓRDÃO Nº 3786/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar 

a determinação adiante especificada: 
1. Processo TC-022.212/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Edson Dias Rodrigues (117.049.342-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal. 

ACÓRDÃO Nº 3787/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar 

a determinação adiante especificada: 
1. Processo TC-023.518/2021-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Leticia Felicori Tonelli e Teixeira Leite (315.210.616-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal. 

ACÓRDÃO Nº 3788/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que a vantagem “Gratificação de Raio X”, constante dos atos iniciais de aposentadoria dos ex-

servidores adiante especificados, foi oportunamente excluída dos proventos, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, 

inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno, em considerar prejudicado o 
procedimento de revisão de ofício do Acórdão 11.941/2020-1ª Câmara, que deferiu seu registro, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação abaixo: 

1. Processo TC-034.261/2020-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Marcelo Borges Barbosa (405.846.587-53); Maria do Socorro Cunha Ramos 

(220.070.915-34). 
1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. Determinar ao Ministério da Saúde que cadastre, no sistema e-Pessoal, atos de alteração das 
aposentadorias do sr. Marcelo Borges Barbosa e da sra. Maria do Socorro Cunha Ramos, deles suprimindo 

a rubrica alusiva à “Gratificação de Raio X”, indevidamente incluída nos respectivos atos iniciais.  

ACÓRDÃO Nº 3789/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-038.919/2020-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Luís Carlos Antonelli Lacerda (698.566.807-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3790/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Helga André: 

1. Processo TC-041.414/2021-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Eliana Camara Cutrim (042.494.452-91); Geraldo Souza Pereira (012.287.572-91); 

Helga André (294.661.212-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar à Sefip que: 
1.7.1.1. verifique se o fundamento legal da aposentadoria da sra. Helga André, constante do 

formulário Sisac, corresponde ao real fundamento legal da concessão; 

1.7.1.2. informe a razão da súbita elevação dos proventos dessa interessada no mês de setembro de 
2012; 

1.7.1.3. esclareça quais foram as alterações na proporcionalidade dos proventos ao longo dos anos. 

ACÓRDÃO Nº 3791/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 

aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-044.112/2021-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Regina Coeli Vieira Machado (167.170.404-59). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Joaquim Nabuco. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3792/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-045.226/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Ivete Medeiros Luz Barbosa (182.277.831-04); Luzanira Vieira de Araujo 

(093.890.163-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3793/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue: 
1. Processo TC-003.168/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessado: Margarida da Silva Lima (131.256.054-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que envie a este Tribunal informações sobre a ação 
judicial que fundamenta o pagamento da parcela “DEC JUD PARIDADE PENS CALC MAN”, no valor 
de R$ 417,50, bem assim a memória de cálculo da parcela. 

ACÓRDÃO Nº 3794/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-003.181/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: Ephigenia Mônica de Moraes (627.629.827-15); Janette Burger (477.017.147-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3795/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-039.159/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Aurea Ferreira Justino (730.502.027-34); Lucia Benitez do Nascimento 
(103.774.667-86); Maria Albertina de Santana (865.276.574-04); Neuza Maria Pereira Maia 

(428.291.947-72); Sandra Maria Gazoni Goncalves (509.656.547-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3796/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-040.545/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: Gildete Martins de Souza. 

1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3797/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 

inciso II, e 260, § 4º, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de pensão civil 
a seguir relacionado - ressaltando que, a despeito da fundamentação legal equivocada da concessão, os 
proventos têm sido pagos com observância da regra da paridade, nos termos da Emenda Constituciona l 

70/2012 -, bem como em fazer as determinações adiante, de acordo com o parecer do Ministério Público: 
1. Processo TC-041.960/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessada: Robervina de Farias Delgado (468.940.711-87). 
1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. Determinar à Fundação Nacional de Saúde que retifique, no prazo de 30 (trinta) dias, sua 
Portaria 3.037/2019, da Superintendência Estadual no Mato Grosso do Sul, conformando-a com a disciplina 

da Emenda Constitucional 70/2012 e com a realidade do benefício efetivamente concedido à interessada. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 88 

1.7.2. Determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6º, § 1º, inciso II, da Resolução TCU 

206/2007, tão logo verifique o cumprimento da determinação acima, providencie a correção, no sistema e-
Pessoal, do fundamento legal da pensão de interesse da sra. Robervina de Farias Delgado. 

ACÓRDÃO Nº 3798/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em remeter os autos à unidade técnica para a reinstrução do feito: 
1. Processo TC-014.090/2020-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 

1.1. Interessados: Izabel Maria Pereira (516.195.719-00); Vanolda Piva Bortolon (816.504.269-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar à Sefip que: 
1.7.1.1. examine o teor das decisões judiciais colacionadas aos autos e sua repercussão na concessão 

dos benefícios ora em exame; 
1.7.1.2. verifique se existem indícios de união estável, presente ou passada, das beneficiárias. 

ACÓRDÃO Nº 3799/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro o atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-004.495/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Alessandra de Almeida Silva (543.208.521-68); Geni Almeida Silva Taveira 
(164.401.611-72); Solange Almeida Silva (249.522.141-68); Tatiane Almeida Silva de Paula 

(774.071.481-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3800/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 

1. Processo TC-004.501/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessado: Sylvia Rodrigues de Moraes (032.700.847-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 89 

1.7.1.1. cadastre, no prazo de quinze dias, o ato da reforma do instituidor, militar Nadir Pinto de 

Moraes, ocorrida em 1982; 
1.7.1.2. esclareça o motivo do não encaminhamento do mencionado ato de reforma; 

1.7.1.3. faça um levantamento, no prazo de centro e vinte dias, dos atos de reforma emitidos há mais 
de cinco anos e não encaminhados a esta Corte, bem assim as providências que estão sendo adotadas para 
corrigir essa omissão. 

ACÓRDÃO Nº 3801/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-007.541/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Mariza Novaes Ohlweiler Monsores (611.127.987-49); Regina Lucia Pontes 

Pereira (047.418.428-51). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3802/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.115/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Angela Lustoza de Almeida (462.765.569-04); Angela Lustoza de Almeida 

(462.765.569-04); Eliane Terezinha Heller Nadolny (318.877.839-20); Elizabeth Lustoza de Almeida 
Redwitz (004.020.709-92). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3803/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-009.161/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Antoninha da Rocha Mendes (632.893.340-15); Neyde Bonilha Ribeiro 
(958.205.157-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3804/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão do 

instituidor Carlos Silva O’Relley de Sousa em favor das sras. Iracema Silva O Reilly de Sousa e Jurema 
Lassance O’Reilly de Souza: 

1. Processo TC-009.668/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Iracema Silva O Reilly de Sousa (151.279.858-45); Jurema Lassance O’Reilly de 

Souza (547.124.167-34); Maria Aparecida Cunha de Carvalho Lima (933.770.297-53); Maria Coeli Cunha 

Lima de Souza Pinheiro (703.587.457-72); Maria Dinice Cunha de Carvalho Lima (066.916.681-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar à Sefip que verifique a legalidade da concessão de proventos de reforma ao 

instituidor Darcy Carvalho de Tavares com base no posto de General de Divisão. 

ACÓRDÃO Nº 3805/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-039.048/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Cybele Silva Soares (465.169.997-91); Elisabete Fonseca da Silva 

(199.134.350-72); Elizabeth Rosa Reis Portella (538.816.217-68); Ipotymar Blasco Soler 
(021.849.878-08); Itacyara Blasco Soler (854.958.248-49); Janete Rosa dos Reis (734.064.497-00); Leda 
Maria Correa Fonseca Portes (677.334.176-00); Samira Corrêa Fonseca Machado (710.021.626-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3806/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Mary 

Elisabeth Brendler Leite: 
1. Processo TC-041.841/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Alessandra Cristiene Carlos Greenhalgh (028.065.157-00); Ephigenia Feitosa 

(858.943.627-68); Erika Cristiane Carlos Greenhalgh (044.598.507-02); Leide Isabel Feitosa dos Santos 
(238.980.207-97); Luciana Maria da Conceição (014.069.637-71); Mary Elisabeth Brendler Leite 

(756.481.301-63); Terezinha Feitosa Pedrosa (078.560.327-15); Yvonne Greenhalgh de Souza 
(659.242.407-97). 
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1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar à Sefip que esclareça os fundamentos legais para a concessão de proventos de 

General de Divisão ao militar Luiz Helvécio da Silveira Leite, posteriormente convertidos em pensão 
militar paga dois postos acima (Marechal de Exército). 

ACÓRDÃO Nº 3807/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, 

alínea “a”, 169, inciso V, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos sem julgamento 
de mérito, em vista da ausência de pressuposto de constituição do processo, dando-se ciência desta decisão 

ao Comando da 7ª Região Militar, à 7ª Divisão de Exército e aos responsáveis: 
1. Processo TC-009.024/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Mariana Monteiro Terra (023.059.804-85). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da 7ª Região Militar e 7ª Divisão de Exército. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3808/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Vistos, relacionados estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Roberto 
Eduardo Sobrinho contra o Acórdão 545/2022-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas julgou 

suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito, 
Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 14/3/2022 (peça 65) e o presente recurso foi 

interposto em 30/3/2022 (peça 65), ou seja, após o termo final para a sua admissão, a saber, 29/3/2022; 

Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de 
recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no 

Regimento Interno do TCU; 
Considerando as manifestações uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU no sentido 

de não conhecer do presente recurso, por ser intempestivo e não trazer fatos novos; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput, e § 

2º, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente recurso de reconsideração, por ser 
intempestivo e não trazer fatos novos; e dar ciência deste acórdão ao recorrente. 

1. Processo TC-037.004/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: José Carlos Monteiro Gadelha (139.290.542-72); Roberto Eduardo Sobrinho 
(006.661.088-54). 

1.2. Recorrente: Roberto Eduardo Sobrinho (006.661.088-54). 
1.3. Entidades: Município de Porto Velho - RO e Ministério do Trabalho e do Emprego (extinto). 
1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 

1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial (SecexTCE). 
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1.8. Representação legal: Luiz Duarte Freitas Junior (1.058/OAB-RO), representando Município de 

Porto Velho/RO; Márcio Melo Nogueira (2.827/OAB-RO), Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz (1.160-
E/OAB-RO) e outros, representando Roberto Eduardo Sobrinho. 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3809/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC-045.572/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Gilsimar Ferreira Pereira (402.821.473-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, 
Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é de R$ 

1.745,62, inferior, portanto, à quantia de R$ 100.000,00, fixada no art. 6º, inciso I, da Instrução Normativa 

71/2012 para que seja dispensada a instauração de tomada de contas especial; 
Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que “aplicam-se as disposições 

constantes do art. 6º desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação 
válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União”; 

Considerando que ainda não há citação válida nos presentes autos; 

Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU com a proposta da unidade técnica de 
arquivar o processo por economia processual; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, letra “a”, e 213 do 
Regimento Interno do TCU, e nos artigos 6º, inciso I e § 2º, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, 

em: 
1.6.1. determinar o arquivamento do presente processo, bem como em dar ciência desta deliberação 

ao órgão instaurador da tomada de contas especial e ao responsável. 

ACÓRDÃO Nº 3810/2022 - TCU - Primeira Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara  ̧ tendo em 

vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no 
Estado da Paraíba, em desfavor de José Antônio Vasconcelos da Costa, prefeito na gestão 2009-2012, em 

razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 
EP 444/2008, registro Siafi 650122, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Pedra 
Lavrada/PB, cujo objeto consistia na “execução de Melhoria Habitacional para o controle da doença de 

chagas no Município de Pedra Lavrada/PB”, 
Considerando os pareceres uniformes lançados aos autos, produzidos pela SecexTCE e pelo MP/TCU 

(peças 127 a 130); 
Considerando que, após diligências, deu-se conta de nova vistoria técnica realizada pela Funasa, em 

março de 2021, ocasião em que verificou a execução física de 100% das melhorias habitacionais para o 

controle da doença de chagas e a solução das pendências anteriormente apontadas, o que inclui a demolição 
de todas as casas de taipa, então tida como não realizada; 

Considerando que, como prova das informações prestadas, o município encaminhou cópia do 
Relatório de Visita Técnica da Funasa (peça 122), no qual é atestada a execução física de 100% das obras, 
com alcance de 100% do objeto pactuado, com situação das obras definida como “concluída com etapa útil 

e sem pendências”; 
Considerando que as informações posteriormente acostadas pelo município suprem a ausência 

daquelas solicitadas à Funasa, consistindo em elementos suficientes para sanear pendências então apontadas 
e demonstrar o alcance do objetivo do convênio pactuado com a Funasa; e 
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Considerando, portanto, que as ocorrências que poderiam configurar dano ao Erário, representadas 

por algumas falhas construtivas e especialmente a não demolição das seis casas de taipa, foram todas 
afastadas, não remanescendo qualquer dano na execução do Convênio EP 444/2008; 

ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com 
fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5º, II, da IN-TCU 71/2012, ante a ausência 
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, enviando cópia da 

decisão à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Pedra Lavada/PB: 
1. Processo TC-045.676/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: José Antônio Vasconcelos da Costa (436.941.444-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado da Paraíba. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17148/OAB-PB), representando José 
Antônio Vasconcelos da Costa. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3811/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do 
Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação proferida no subitem 1.8 do Acórdão 
5.157/2017-1ª Câmara, em encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Saúde, ao TCE/MT, à 

Prefeitura Municipal e à Câmara Municipal de Planalto da Serra/MT e Cuiabá/MT, acompanhada de cópia 
da instrução da unidade técnica; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.364/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Apensos: 021.231/2017-6 (SOLICITAÇÃO) 
1.2. Responsáveis: Angelina Benedita Pereira (314.219.381-20) e Ary Soares de Souza Júnior 

(378.624.721-87) 
1.3. Entidades: Município de Cuiabá - MT e Município de Planalto da Serra - MT 

1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso (SECEX-MT). 

1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3812/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Neusa Beata de Almeida 

Nunes emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcela de horas extras decorrente de decisão judicial; 
considerando que hora extra é vantagem própria do regime da Consolidação de Leis do Trabalho e, 

por isso, incompatível com o Regime Jurídico Único; 

considerando que as exceções à ilegalidade desse pagamento seriam os casos em que houver decisão 
judicial que assegure a continuidade do pagamento com vistas a garantir a irredutibilidade da remuneração 

anteriormente recebida pelos servidores transpostos de regime; 
considerando que, nesses casos, a parcela deve ser paga na forma de vantagem pessoal nominalmente 

identificada - VPNI, a ser gradualmente compensada, até sua completa absorção, pelos reajustes 

subsequentes de remuneração; 
considerando que já não subsiste a situação fática que motivou a decisão judicial que determinou o 

pagamento destacado de horas extras, uma vez que todas as carreiras de servidores públicos já foram 
reestruturadas por lei posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, o que implica novas tabelas 
remuneratórias; 
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considerando que a manutenção do pagamento da decisão judicial é flagrantemente antijurídica; 

considerando, ademais, que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou 
entendimento no sentido de possibilitar a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do 

artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Neusa Beata de Almeida Nunes; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-005.580/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Neusa Beata de Almeida Nunes (355.494.916-72) 

1.2. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 

1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos do ato ora impugnado, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento 
Interno/TCU; 

1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data 
da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 

1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, 
disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 
78/2018; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3813/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ideli Parra Vilela Lourenco, 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado; 
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considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ideli Parra Vilela Lourenco; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-005.657/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Ideli Parra Vilela Lourenco (875.352.468-34). 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que: 
1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3814/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Christina Nunes Vidal Pinto, 
emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a concessão irregular, após 8/4/1998, de 
parcelas decorrentes de incorporações de quintos de funções comissionadas; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, este Tribuna l 

adequou sua jurisprudência e adotou a tese defendida na Decisão 925/1999-Plenário (Relator o Ministro 

Walton Alencar) e nos Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (Relator de ambos o Ministro 
Guilherme Palmeira), de que a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em 

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente era devida 
até o dia 8/4/1998, conforme previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998. 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
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considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Christina Nunes Vidal Pinto; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-006.575/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Christina Nunes Vidal Pinto (860.998.417-68). 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
correspondente à concessão/atualização de quintos realizada após 8/4/11998 e a transforme em parcela 

compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3815/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ivanete da Silva, emitido pelo 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas - NEMS/AL e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes decisões judiciais referentes a planos econômicos; 

considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo 
Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos 

econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos 
da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação 
salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; 

considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não 
representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 

sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; 
considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 

há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem 

absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada 
a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 

559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); 
considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 

remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das 

parcelas judiciais inquinadas; 
considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 

repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 
servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 
superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 
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considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela 
ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução 

já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao Relator 
a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, 
inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do 
TCU, em: 

a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Ivanete da Silva; 

b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-006.623/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Ivanete da Silva (208.447.514-72) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas - NEMS/AL que: 

1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, interrompendo o pagamento de todas as rubricas judiciais referentes a planos 

econômicos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao 
TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 

1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data 

da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 
1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, 

disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 
78/2018; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3816/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.830/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Claudio Jose Ferreira (109.647.368-29); Eduardo Lugo Samudio (390.889.101-97); 
Francisco Cesar Franco (716.618.329-20); Humberto Machado Fernandes (478.710.911-15); Marlene 

Moraes de Proenca (097.871.978-64). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3817/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Suellen Maria Durand Pereira, 
emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a concessão irregular, após 8/4/1998, de 
parcelas decorrentes de incorporações de quintos de funções comissionadas; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, este Tribuna l 

adequou sua jurisprudência e adotou a tese defendida na Decisão 925/1999-Plenário (Relator: Ministro 

Walton Alencar) e nos Acórdãos 731/2003-Plenário e 732/2003-Plenário (Relator de ambos o Ministro 
Guilherme Palmeira), de que a incorporação ou atualização da vantagem de quintos, transformada em 

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente era devida 
até o dia 8/4/1998, conforme previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998. 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Suellen Maria Durand Pereira; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-007.999/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Suellen Maria Durand Pereira (024.370.067-96). 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

correspondente à concessão/atualização de quintos realizada após 8/4/11998 e a transforme em parcela 
compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3818/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Vilma Aparecida da Paixão 
Modolo, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e submetido a este Tribunal para fins de 

registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
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parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudênc ia pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, não constando dos 
autos informação acerca da situação específica em que se deu a concessão; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que os quintos concedidos já se encontram destacados, na forma como “Parcela 
Compensatória”, conforme demonstra o ato de concessão constante da peça 3; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Vilma Aparecida da Paixão Modolo; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-008.022/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Vilma Aparecida da Paixão Modolo (048.562.948-81) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins que: 
1.7.1. observe, em relação à parcela compensatória decorrente da conversão dos quintos/décimos 

posteriores a 8/4/1998, a necessidade de sua absorção por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou 
por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 
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ACÓRDÃO Nº 3819/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.119/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Haroldo de Sousa Braz (393.176.417-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3820/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.157/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Helena Borges (274.238.408-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3821/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Sylvia de Albuquerque 

Carvalho, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que a Sefip detectou ainda irregularidade relacionada ao reajuste da vantagem de 

quintos/décimos desde a edição da Lei 13.302/2016, em afronta ao art. 15, §1º, da Lei 9.527/1997, uma vez 
que não se caracteriza como lei de revisão geral da remuneração dos servidores federais, na linha da 
jurisprudência do Tribunal (Acórdão 11847/2020-TCU-Primeira Câmara); 
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considerando que a Sefip detectou a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 

8.911/1994, que proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração 
da atividade, além de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em 

descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional 20/1998; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Sylvia de Albuquerque Carvalho; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-008.811/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Sylvia de Albuquerque Carvalho (286.972.511-68) 
1.2. Unidade: Senado Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinações: Determinar ao Senado Federal que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o ajuste nas rubricas 

referentes a vantagem de quintos/décimos, nos proventos da interessada, para os valores anteriores à 
vigência da Lei 13.323/2016; 

1.7.2. promova, caso ainda não o tenha feito, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta 

decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 
4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo ela ser absorvida por quaisquer reajustes 

futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicia l 
não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria 

de Sylvia de Albuquerque Carvalho, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; 
1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3822/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Renato Fernandes dos Santos, 
emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes decisões judiciais referentes a planos econômicos; 

considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo 
Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos 
econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos 
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da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação 

salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho - TST; 
considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não 

representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 
sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; 

considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça - STJ como do Supremo Tribunal Federal - STF, não há que se falar em direito adquirido a regime 
de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões 

judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 
13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); 

considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 

remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das 
parcelas judiciais inquinadas; 

considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 
repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 
servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 

superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 
considerando, no entanto, a existência de decisão judicial sem trânsito em julgado, por meio do qual 

o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF) obteve liminar 
impedindo a suspensão da rubrica referente à URP (26,05%); 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela 
ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução 

já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao Relator 
a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, 
inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do 
TCU, em: 

a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Renato Fernandes 

dos Santos; 
b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-008.901/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Renato Fernandes dos Santos (186.378.091-20) 
1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 
1.7.1. uma vez desconstituída a Ação que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica judicia l 

ora impugnada, adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, promovendo, 
ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, 
com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a 

dispor em sentido contrário; 
1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data 

da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 
1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
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1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 3823/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Teixeira Maia emitido 
pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcela referente à incorporação da URP (26,05%) amparada em decisão judicial não transitada em julgado;  

considerando o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte no sentido de que as parcelas 
que decorrem de planos econômicos e que são concedidas por meio de decisão judicial devem ser 
absorvidas, na medida em que sejam compensadas por reajustes ou restruturações de carreira 

supervenientes, uma vez que possuem natureza de antecipação salarial (e.g. Acórdãos 7152/2015, 
3579/2019 e 9300/2020, todos da 1ª Câmara, e 1614/2019-Plenário); 

considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 
repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 
servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 

superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 
considerando as restruturações do plano de carreira que alteraram a estrutura remuneratória dos 

servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela inquinada; 
considerando, todavia, que o recebimento da parcela em questão se encontra respaldado pela decisão 

precária proferida pelo Supremo Tribunal Federal no MS 28.819, impetrado pelo Sindicato dos 

Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão 
de aposentadoria de Maria Teixeira Maia e fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-008.924/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Teixeira Maia (153.788.531-68) 
1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 
1.7.1. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribuna l 

documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento; 
1.7.2. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, 

faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) e emita nova ato, livre da irregularidade apontada.  

ACÓRDÃO Nº 3824/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-008.946/2022-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Jose Francisco Goncalves Bastos (104.427.823-49); Maria de Nazare Fahd 
Fernandes (103.821.353-34); Mario Sergio Maia Mendes (080.714.113-53); Raimundo de Jesus Morais 

(055.697.373-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3825/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.010/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Orendina da Silva Brandao (062.371.342-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3826/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.035/2022-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Joao Batista de Mendonca (205.738.806-97). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3827/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado o ato de aposentadoria de Suely de Almeida Bezerra Fernandes, emitido pelo 

Superior Tribunal de Justiça e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
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considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Suely de Almeida Bezerra Fernandes e negar-lhe 
registro; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-009.478/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Suely de Almeida Bezerra Fernandes (279.720.381-04) 

1.2. Unidade: Superior Tribunal de Justiça 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a referida parcela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 

decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3828/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jonas de Gois, emitido pelo 
Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
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8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jonas de Gois; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-009.508/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jonas de Gois (267.090.581-15). 
1.2. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 
1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado; 

1.7.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 3829/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado o ato de aposentadoria de Arely Feitosa da Costa Lima emitido pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 11ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
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considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Arely Feitosa da Costa Lima; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-009.509/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Arely Feitosa da Costa Lima (313.853.462-72) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a referida parcela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3830/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Elza da Silva 

Domiciano, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 108 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando, ademais, que parte da incorporação da parcela impugnada nestes autos extrapola o 

limite temporal de 04/09/2001, fixado na modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE 

promovida pelo Supremo Tribunal Federal; 
considerando que não consta do ato informação de que a incorporação decorra de decisão judicial; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a instrução da Sefip apontou a concessão de adicional de tempo de serviço em 
percentual superior ao entendimento do TCU, em razão de ter sido computado tempo de serviço indevido, 

na medida em que a interessada somente ingressou no serviço público federal em 1/2/1996, o que lhe 
garante um pagamento de, no máximo, 3% de ATS, segundo jurisprudência do TCU (Acórdão 
4.322/2015-1ª Câmara). 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Elza da Silva Domiciano; 

b) dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente até a data da ciência pelo Ministé r io 
da Economia, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-009.514/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Elza da Silva Domiciano (227.661.033-68) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações: Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí que: 
1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela de incorporação de quintos promovida 

gratificada após 04/09/2001, em desacordo com a decisão do STF no RE 638.115/CE, bem como a parcela 
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de adicional por tempo de serviço que exceda 3%, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 
1.7.2. retifique, nos proventos da interessada, a parcela de incorporação de quintos promovida 

gratificada após 04/09/2001, em desacordo com a decisão do STF no RE 638.115/CE, bem como a parcela 
de adicional por tempo de serviço, emitindo novo ato de aposentadoria, no prazo de 30 dias; 

1.7.3. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou 
por decisão administrativa; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3831/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Celia Barros de Freitas 
emitido pela Superintendência Estadual da Funasa em Alagoas e submetido a este Tribunal para fins de 

registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes decisões judiciais referentes a planos econômicos, por meio da Reclamação 
Trabalhista 01588-1991-003-19-00-0; 

considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo 
Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos 
econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos 

da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipaç ão 
salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; 

considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não 
representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 
sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; 

considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem 

absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada 
a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 
559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); 

considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 
remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das 

parcelas judiciais inquinadas; 
considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 

repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 

servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 
superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela 

ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução 

já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao Relator 
a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, 

inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, com 

fundamento nos artigos 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, 
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inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, 

em considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Maria Celia Barros de 
Freitas e fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-009.571/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Celia Barros de Freitas (162.662.004-06) 
1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 
1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos 

decorrentes do ato impugnado, interrompendo o pagamento de todas as rubricas judiciais referentes a plano s 
econômicos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao 
TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 

1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data 
da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 

1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, 
disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 
78/2018; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 
1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência de seu teor pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 3832/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.580/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Deusdete Soares Ferreira (097.853.611-87); Francisca Laurentino de Lima 

(221.880.881-15); Maria de Lourdes de Souza Silva (266.990.951-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3833/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.586/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Orlando Brandao Viana (177.240.314-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3834/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.932/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Deise Lucia Machado Simoes (266.316.441-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3835/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.941/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Ana Maria Schiefer dos Santos (872.763.568-68); Dolores Maria Moura Matos 

(418.305.710-87); Elsa Aparecida Pedrozo Mendes (082.506.518-63); Paulo Hypolito (022.848.568-10); 

Yara Maria Correa da Silva Michelacci (004.312.088-16). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3836/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ana Maria de Medeiros 

Albuquerque, emitido pela Fundação Nacional de Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro.  
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes decisões judiciais referentes a planos econômicos; 

considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo 

Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos 
econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos 

da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação 
salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; 

considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não 

representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 
sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; 

considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem 
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absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada 

a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 
559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); 

considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 
remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das 
parcelas judiciais inquinadas; 

considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 
repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 

servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 
superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela 
ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução 

já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao Relator 
a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, 
inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do 
TCU, em: 

a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Ana Maria de 

Medeiros Albuquerque; 
b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-010.311/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Ana Maria de Medeiros Albuquerque 
1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 
1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos 

decorrentes do ato impugnado, interrompendo o pagamento de todas as rubricas judiciais referentes a planos 
econômicos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao 
TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 

1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data 
da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 

1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, 
disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 
78/2018; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3837/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Cláudia Monclar Araújo, 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ - TRT-1 e submetido ao TCU para fins de 
registro. 
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Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria 
de Cláudia Monclar Araújo, determinando ao TRT-1 que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da 

notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada. 
1. Processo TC-010.315/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Claudia Monclar Araujo (751.536.457-20) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 

ACÓRDÃO Nº 3838/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos relativos ao ato de aposentadoria de Patricia Maria Silva Melin, 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de 

registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela inclusão, nos proventos, da vantagem “opção” oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, 
benefício não aplicável a servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da 
Emenda Constitucional 20/1998 em 16/12/1998; 

considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; 
considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.599/2019 - Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que 
firmou o seguinte entendimento: 

“9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 

8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (‘opção’), aos servidores 
que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda 

Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a 
aposentadoria.” 
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considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (Relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que a sentença proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita na 

5ª Vara Federal Cível, da Seção Judiciária do Distrito Federal beneficia somente os substituídos do 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - Sindjus/DF; 

considerando que, nos termos do disposto no art. 1º de seu estatuto, o Sindjus/DF possui a 
“representação legal da categoria dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União (...) 
com base territorial no Distrito Federal”; 

considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG está localizado no Estado de 
Minas Gerais; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal. 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso 
II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e na Súmula-TCU 106, em: 

a - considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Adilson de Carvalho; 

b - dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data 
da ciência pelo TRT-1 deste acórdão; 

c -expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-010.380/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Patricia Maria Silva Melin (484.819.396-68). 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais - Sefip. 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao TRT-3 que: 

1.7.1. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, e o encaminhe 
a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 

1.7.2. em quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação: 

1.7.2.1. faça cessar pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade 
solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as 

providências adotadas; 
1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. em trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, encaminhe ao TCU o comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3839/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Gina Claudia Bertolucci de 

Lima, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
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8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada foi, no caso destes autos, concedida a partir de decisão judicia l 

transitada em julgado, conforme demonstra a peça 3, pp. 12-24; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gina Claudia Bertolucci de Lima; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-010.431/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Gina Claudia Bertolucci de Lima (063.986.518-63). 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que: 
1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3840/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-010.457/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Aleide Maria dos Santos (874.229.218-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3841/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 

registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-010.499/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Ana Maria Teles Fortuna (295.916.943-34); Daniel Janja Bloc Boris 
(166.576.593-34); Euclides Cesar Neto (209.115.483-00); Osmundo Pontes Filho (170.794.463-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3842/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado o ato de alteração de aposentadoria de Rosélia Maria Souza Hildebrand, emitido 
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Rosélia Maria Souza Hildebrand; 
b) expedir a determinação contida no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-010.884/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Rosélia Maria Souza Hildebrand (380.969.279-49) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que encaminhe ao TCU, no prazo de trinta 
dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela 
ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 3843/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Olga Katsue Kido emitido 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP (TRT-15) e submetido ao TCU para fins 
de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria 
de Olga Katsue Kido, determinando ao TRT-15 que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da 

notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada. 
1. Processo TC-010.985/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Olga Katsue Kido (074.199.748-70) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3844/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO o ato de aposentadora de José Vander Araújo de Maria, emitido pelo Senado Federal e 

submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que, nos termos em que foi emitido em 2015, o ato não contém mácula e pode ser 
apreciado pela legalidade; 

considerando, entretanto, que, em consulta a contracheques mais recentes do interessado, foi 
detectado o reajuste, com base na Lei 13.202/2016, de parcelas relativas a quintos/décimos anteriormente 
incorporados; 
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considerando que a ilegalidade de tal procedimento tem sido apontada pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no RE 1.516.357-RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, 
julgado em 21/6/2018) e do TCU; 

considerando que a irregularidade passou a ocorrer após a edição do ato em exame e não compromete 
sua legalidade, embora torne necessária a formulação de determinação ao Senado Federal para que retifique 
os valores percebidos pelo interessado a título de incorporações de quintos/décimos ocorridas antes da 

vigência da Lei 13.302/2016; 
considerando que os pareceres da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de 

Pessoal e de Benefícios Sociais e do Ministério Público junto ao TCU foram pela legalidade do ato em 
análise, com formulação da determinação acima mencionada; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-011.066/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: José Vander Araújo de Maria (144.019.591-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3845/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7º, I, da Resolução TCU nº 206/2007, com redação dada pela 
Resolução TCU nº 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, 

o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento 
pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas 
necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos 

atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-012.452/2020-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Benedito Borges da Silva (027.232.633-04) e Elvira Mendes Raulino de Oliveira 
(233.743.653-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3846/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de João Batista de Paula Cardoso, 
emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela contratação do empregado após a expiração do prazo improrrogável do respectivo concurso público 
(junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
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considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e de pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (Relator: Ministro Walton 

Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro 

mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a 
ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 

desta Corte de Contas; 
considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal. 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de João Batista de Paula Cardoso e negar registro ao ato correspondente;  

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 

1. Processo TC-006.525/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: João Batista de Paula Cardoso 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 3847/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 

registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-005.171/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Elza Andrade de Sa (009.292.716-53); Solange Rodrigues dos Santos Cardoso 
(283.103.146-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3848/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7º, I, da Resolução TCU nº 206/2007, com redação dada pela 
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Resolução TCU nº 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, 

o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento 
pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas 

necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito do 
ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.297/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessado: Lindamir Baptista Heller (806.109.789-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3849/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado o ato de concessão da pensão militar instituída por Carlos Magno Ville la 

Barreto em favor de Tânia Ferreira da Silva, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribuna l 
para fins de registro. 

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip constatou ter havido majoração de proventos para o 
posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez 

posterior à reforma do instituidor; 
considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 

2.225/2019 - Plenário, decisão paradigmática na qual se concluiu pela “ausência de previsão legal para 
extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para 
o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos”; 

considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 

1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 
966.142/RJ; 

considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU foram pela 

ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; 
considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão militar instituída por Carlos Magno 
Villela Barreto em favor de Tânia Ferreira da Silva; 

expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-009.081/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Tânia Ferreira da Silva (007.062.237-05) 

1.2. Unidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 

1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data 
da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base na Súmula TCU 106; 

1.7.2. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 121 

1.7.2.1. dê ciência desta decisão à interessada, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não eximirá da devolução de valores indevidamente 
percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 

1.7.2.2. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto 
incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

1.7.3. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 

1.7.3.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o 
submeta a nova apreciação por este Tribunal; 

1.7.3.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pela interessada. 

ACÓRDÃO Nº 3850/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.135/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Ieda Carvalho Diniz (107.773.341-00); Leda Carvalho Diniz (595.881.101-06). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3851/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.658/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Edilce Silva Sobral (395.676.643-15); Edwirges Sousa da Silva (139.130.773-91); 

Elcina Souza da Silva (078.309.803-06); Eliana Silva Loureiro (078.462.073-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3852/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.673/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Dilma Lucia de Souza Serralva Rodrigues (428.988.204-82); Gianna Barreto da 

Costa Pereira (391.198.404-97); Gilda Barreto da Costa Pereira (110.237.084-34); Gisele Barreto Pereira 

Bezerra (218.700.804-59); Jeanne Barreto da Costa Pereira (023.279.374-34); Jessica Maria Nogueira de 
Souza (013.276.854-26). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3853/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.966/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessada: Ruth Jacobsen (733.652.469-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3854/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.969/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Luzanira Pereira Dantas (596.372.004-44). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3855/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.972/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Maria Aparecida Iszczuk (869.932.919-91); Maria Elene Iszczuk 

(413.022.659-20); Tereza Iszczuk Krisanoveski (413.022.909-59); Vania Regina Guimaraes Cruz 

(080.990.688-07). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3856/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-012.057/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Cassia de Almeida Furlani (482.942.171-15); Iara Maria Julia Groszewicz Brito 
(333.016.039-04); Marigia Aparecida de Almeida Furlani (308.490.631-91); Neides Carneiro 

(040.357.121-91); Rosa Maria de Oliveira (302.028.416-34); Tatiana de Almeida Furlani 
(810.023.511-20); Valeria Lilian Carneiro Bertini (265.128.581-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3857/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 

registro os atos de concessão a seguir relacionado), conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-033.844/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Jaciqueli Abdala de Santana (052.974.937-81); Rita Maria de Santana 
(244.347.444-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3858/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de reforma em favor de Carlos 
Mendes Leite, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip constatou ter havido majoração de proventos para o 
posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez 

posterior à reforma do instituidor; 
considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 

2.225/2019 - Plenário, decisão paradigmática na qual se concluiu pela “ausência de previsão legal para 

extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para 
o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos”; 

considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 
1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 

966.142/RJ; 
considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU foram pela 

ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; 
considerando, por fim, a presunção de boa-fé do interessado no ato em análise; 
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ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de reforma em favor de Carlos Mendes Leite; 
expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-007.045/2022-0 (REFORMA) 

1.1. Interessado: Carlos Mendes Leite 
1.2. Unidade: Comando da Marinha 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machada da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 
1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data 

da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base na Súmula TCU 106; 

1.7.2. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 
1.7.2.1. dê ciência desta decisão ao interessado, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não eximirá da devolução de valores indevidamente 
percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 

1.7.2.2. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma com base no posto 

incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
1.7.3. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 

1.7.3.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o 
submeta a nova apreciação por este Tribunal; 

1.7.3.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelo interessado. 

ACÓRDÃO Nº 3859/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de 

superveniência de fatos novos, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; 
considerando que o expediente recursal em foco, além de intempestivo, não traz fatos novos, motivos 

pelos quais não merece ser conhecido; 

considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses 
jurídicas que, ainda que inéditos, não podem ser considerados fatos novos por este Tribunal, conforme 

consolidada jurisprudência desta Corte; e 
considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a esta 

Corte; 

os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, quanto ao processo 
abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2º, e 169, V, 

do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por 
Maria Lindalva de Souza Araújo Barbosa, representando o espólio de Pedro Rodrigues Barbosa, por 
ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, em dar ciência desta deliberação e da instrução que a 

orienta à recorrente, em encaminhar- lhe cópia desta deliberação e da respectiva instrução e em arquivar 
autos, conforme pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-008.150/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Pedro Rodrigues Barbosa (060.099.482-15). 
1.2. Recorrente: Maria Lindalva de Souza Araújo Barbosa (237.868.332-49). 

1.3. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 133 | Quarta-feira, 20/07/2022 125 

1.8. Representação legal: José Francisco Soares dos Santos (OAB/PA 27.016) 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3860/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do 
Desenvolvimento Social, em desfavor de Francisco José Teixeira, em razão da não comprovação da regular 
aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional da Assistência Social ao Município de Icapuí/CE, 

que tinha por objeto a implantação de um centro de referência da assistência social naquela municipalidade.  
Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos entre o fato gerador, que deu ensejo à 

constituição desta tomada de contas especial, e a notificação do responsável; e 
considerando que o reduzido valor do débito levantado recomenda a dispensa da cobrança por meio 

desta tomada de contas especial. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento 
nos artigos 143, V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 6º, I e II, 

e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, 
por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e encaminhar cópia desta 
deliberação ao responsável e ao Ministério da Cidadania, conforme pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-042.849/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Francisco José Teixeira (191.284.873-20). 

1.2. Unidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 
1.6. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3861/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento 

nos artigos 143, III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 103, § 1º, 104, § 1º, e 108, 

parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, 
em: conhecer da denúncia; considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar; 

dar a ciência abaixo, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à denunciante e 
ao Comando do Exército; levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação 
pessoal da denunciante; e arquivar este processo. 

1. Processo TC-010.090/2022-3 (DENÚNCIA) 
1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 

1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 
1.3. Unidade: Comando do Exército/Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve. 
1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.8.1. dar ciência ao Comando do Exército/Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve, com 

fundamento no artigo 9º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, 
identificadas nos pregões SRP 9/2021 e 22/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à 

prevenção de outras ocorrências semelhantes: 
1.8.1.1. para atendimento das exigências constantes dos itens 5.1.4.1 e 5.1.4.2 do termo de referência 

dos citados certames, para fins de habilitação, deveria ser exigida apenas a apresentação de relação explícita 

e declaração de sua disponibilidade, com a comprovação do cumprimento das exigências a ser verificada 
apenas para fins de contratação, nos termos do artigo 30, §6º, da Lei 8.666/1993 e da Súmula TCU 272; e 

1.8.1.2. a conduta de licitante que desiste da proposta por ocasião do certame, bem como de licitante 
que dá causa a sua própria desclassificação, enseja a abertura de processo administrativo, com possibilidade 
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de sanção, sob pena de responsabilização do gestor, com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e na 

jurisprudência deste Tribunal. 

ACÓRDÃO Nº 3862/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTA e relatada esta representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB, oriunda 
de processo que tramitou naquela Corte de Contas e tratou de denúncia acerca de supostas irregularidades 
no processamento do pregão eletrônico 4/2021, realizado pelo Município de Brejo do Cruz/PB para 

aquisição de mobiliário para suprir as necessidades das unidades escolares da rede de ensino daquela 
municipalidade. 

Considerando que não cabe a este Tribunal a primazia do juízo de mérito acerca da aplicação dos 
recursos federais descentralizados, mas sim, em primeiro plano, ao órgão repassador; e 

considerando que este Tribunal fixou entendimento de que deve ser respeitada a sequência de atuação 

dos elos da cadeia de controle, devendo esta Corte atuar após as manifestações conclusivas das etapas 
anteriores da estrutura de controle, evitando, assim, duplicidade de esforços. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento 
nos artigos 143, III, 235, 237, IV, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em 
conhecer desta representação e considerá-la prejudicada, com envio de cópias desta deliberação e da 

instrução que a fundamenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba, e arquivar os autos, conforme os pareceres emitidos. 

1. Processo TC-004.766/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB. 
1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEduc). 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.6.1. informar ao FNDE a impropriedade apontada nesta representação, para fins de análise em 

conjunto e em confronto com a prestação de contas dos recursos relativos ao Plano de Ações Articuladas 3 
repassados ano de 2021 à Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. 

ACÓRDÃO Nº 3863/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Considerando que se revelam desnecessárias providências deste Tribunal de Contas da União, ante a 
cessação de pagamentos de gratificações a servidores públicos temporários por parte da Prefeitura 

Municipal de Aparecida - PB, objeto da ação de controle do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e 
considerando as medidas já adotadas pelas demais partes processuais, e de forma a evitar duplicidade 

de esforços de instituições públicas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com fundamento 
nos artigos 143, III, 235, 237, IV, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em conhecer desta 

representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e arquivá-la , com envio de cópias 
desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Prefeitura Municipal de Aparecida - PB e ao Tribuna l 
de Contas do Estado da Paraíba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.255/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Aparecida - PB. 
1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaude. 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3864/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 
artigo 81, I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 237, parágrafo único, 143, III, e 250, I, do Regimento Interno 

do TCU, ACORDAM em fazer a determinação abaixo e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução 
que a fundamenta à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., conforme pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-043.061/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Unidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 
1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - 

SeinfraElétrica. 

1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

1.6.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC 036.356-2018-2, com fundamento no artigo 36 
da Resolução TCU 259/2014. 

ACÓRDÃO Nº 3865/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, em 

deferir o pedido formulado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, prorrogando, 
por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 3202/2022-
TCU-1ª Câmara, e dar ciência aos requerentes. 

1. Processo TC-002.783/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Carlos Henrique Garcia Andolfatto (038.355.838-75). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/sp. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3866/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 17ª Região/ES e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso 

Extraordinário - RE 638.115/CE; 
Considerando que, no caso concreto, o pagamento das parcelas incorporadas após a vigência da Lei 

9.624/1998, conforme os termos informados na instrução, está amparado na Ação Ordinária 

2004.34.00.048565-0, ajuizada pela ANAJUSTRA, entidade a qual a interessada consta como associada, 
com trâmite na 7ª Vara Federal do Distrito Federal, transitada em julgado em 1º/8/2006; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento 
no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 

Público, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 
e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria Cornelia Rodrigues de 
Medeiros Gongora, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno 
desta Corte de Contas; 

b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES que, a despeito da negativa de 
registro do ato de aposentadoria da interessada, o pagamento decorrente dos "quintos" ou "décimos" de 

funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão 
judicial transitada em julgado, poderá subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida 
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão 

de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação a interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-005.072/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Cornelia Rodrigues de Medeiros Gongora (497.595.581-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3867/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.891/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Cristina de Jesus Botelho Brandao (785.024.627-68); Jose Airton Dias Azevedo 

(106.096.951-34); Maria Evanir Aparecida Jonson Rolon (162.715.992-49); Rosangela Bruno de Souza 

(084.811.721-20); Seni Verena Dorigo (154.039.390-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3868/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.901/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Maria Jose Viturino Erculino (161.565.443-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3869/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.974/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Paulo Romeu Lima da Silva (109.636.855-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/ba. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3870/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-008.971/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Ana Elisa Fernandes de Souza Almeida (294.952.025-15); Jose Angelo Wenceslau 
Goes (163.541.685-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3871/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.021/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Jorge Adilio Penna (227.260.046-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3872/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.933/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Antonio de Padua Gandra (379.237.496-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3873/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.944/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luiz Henrique do Amaral Dias (541.622.977-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3874/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-011.001/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Celina Julia dos Santos Miranda (269.461.066-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3875/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
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o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-011.073/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jayme Augusto Barbosa Filho (115.883.901-44). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Militar. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3876/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-023.264/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Joao Bosco Pereira (128.389.426-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3877/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-040.111/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Tarcisio Furtado Melo (078.160.733-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3878/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-011.091/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 
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1.1. Interessados: Angela Maria Dezanetti (469.267.632-91); Elizabeth Franca Barreto 

(239.547.601-34); Ilza Soares da Silva (537.877.571-04); Terezinha Staniszewski Maciel 
(586.283.982-87); Virgilia Pereira Feitosa (139.306.302-06). 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3879/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-004.487/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Regina Wisnievski (540.097.741-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3880/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-004.498/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Andreia Luisa de Lima Gabriel (158.445.278-10). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3881/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-007.556/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Denise Gomes Pacheco (313.888.760-00); Eldina Mariza de Deus Veneroso 

(389.032.020-15); Lucia Helena de Quadros Brenner (507.718.410-00); Maria Isabel Behs de Araujo 
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(221.815.200-20); Maristela Behs de Araujo Debom (558.596.150-00); Michelle Engel Ramos 

(897.197.510-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3882/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-008.258/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessado: Maria Jose Lima dos Santos (160.118.302-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3883/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.127/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Annelise Aparecida Jose Carvalho (096.079.668-13); Gracianne Cristina Jose 
Carvalho (250.977.658-42); Iracianne Jose Carvalho Rodrigues (006.351.299-81); Isilenne Maria Jose 

Carvalho Garcia (158.727.458-26); Lisianne Jose Carvalho (110.860.408-05); Regianne Jose Carvalho 
(158.881.088-71); Vandira Garcia Leite Silva (142.227.101-30). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3884/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.665/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Claudia Maria Rosaria Ribeiro Gomes (007.540.827-92). 
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1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3885/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-011.155/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Bianca Almeida de Paiva (517.058.502-00); Nadia Regina Paiva de Melo 

(104.329.652-20); Norma Soraya Almeida de Paiva (166.135.112-34); Rosa Katia de Paiva Franca 

(255.157.642-34); Sandra Helena Almeida de Paiva (252.494.602-91); Tania Margarete de Paiva Monteiro 
(302.904.902-78). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3886/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU, e de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos pela SecexDesenvolvimento e pelo MP/TCU (peças 66/69), em: 
a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos 

Srs. Appio da Silva Tolentino (CPF 119.451.172-49), Superintendente da Suframa, e Gustavo Adolfo 
Igrejas Filgueiras (CPF 334.972.652-68), Superintendente-Adjunto Executivo da Suframa e 

Superintendente da Suframa Substituto, dando-lhes quitação; 
b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 

1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas do(a)s Sr(a)s. Sidnei Nunes 

Magalhães (CPF 229.996.802-44), Andrezza de Moura Costa Said (CPF 683.297.252-00), Salomão Sidney 
Bohadana (CPF 806.280.527-15), Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (CPF 061.551.972-53), Luiz Flávio 

Brandão Simões (CPF 594.248.187-34), Bruno Monteiro Lobato (CPF 517.079.852-00), José Lopo de 
Figueiredo Filho (CPF 046.695.762-91), Claudino Lobo Nogueira (CPF 147.101.452-53) e Marcelo Souza 
Pereira (CPF 679.874.602-06), dando-lhes quitação plena; 

c) adotar as demais medidas propostas, segundo os pareceres, conforme item 1.8 deste acórdão. 
1. Processo TC-006.760/2020-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 

1.1. Apensos: 034.744/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 
1.2. Responsáveis: Andrezza de Moura Costa Said (683.297.252-00); Appio da Silva Tolentino 

(119.451.172-49); Bruno Monteiro Lobato (517.079.852-00); Claudino Lobo Nogueira (147.101.452-53); 

Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (061.551.972-53); Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (334.972.652-68); 
José Lopo de Figueiredo Filho (046.695.762-91); Luiz Flávio Brandão Simões (594.248.187-34); Marcelo 

Souza Pereira (679.874.602-06); Salomão Sidney Bohadana (806.280.527-15); Sidnei Nunes Magalhaes 
(229.996.802-44). 

1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 
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1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesen). 
1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.8.1. dar ciência à Superintendência da Zona Franca de Manaus, com fundamento no art. 9º, I, da 
Resolução-TCU 315/2020, sobre: 

1.8.1.1. demora na análise dos recursos administrativos interpostos em processos de análise dos 
relatórios demonstrativos de investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), prejudicando seus 
encerramentos, o que contraria os arts. 25 e 27 da Resolução CAS-Suframa 71/2016; 

1.8.1.2. não execução de mandados de reintegração de posse de imóveis ocupados irregularmente, 
concedidos pela Justiça Federal, o que pôs em risco a proteção do patrimônio imobiliário da Suframa, apesar 

de ter sido firmado o Contrato 32/2018 destinado à prestação de serviços de engenharia de demolição, 
limpeza e remoção de entulhos de áreas ocupadas/invadidas, em desconformidade com a Portaria MDIC 
123/2008, Anexo I, art. 83, inc. I; o Decreto 7.139/2010, Anexo I, art. 20, inc. I; e, a Portaria MDIC 83-

SEI/2018, art. 2º, inc. III, 5.1 e 5.1.3; art. 21, inc. III; art. 34, inc. VII e art. 74, inc. I; 
1.8.2. informar à Superintendência da Zona Franca de Manaus e aos responsáveis sobre a prolação 

deste acórdão. 

ACÓRDÃO Nº 3887/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional 

de Saúde, em desfavor dos ex-prefeitos de Magalhães de Almeida/MA, João Cândido Carvalho Neto, 
gestões 2009-2012 e de 1/1/2013 a 21/3/2014, Tadeu de Jesus Batista de Sousa, gestões 30/3/2014 a 

31/12/2016 e 2017-2020, e das Empresas Pereira Construções Ltda. e LA - Comércio e Serviços Ltda., em 
razão da inexecução parcial do Convênio 607/2008 - Siafi 651006. 

Considerando que Roberto Miranda Leite e Tadeu de Jesus Batista de Sousa foram condenados pelo 

Acórdão 1908/2022 - 1ª Câmara à multa individual prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, 
inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

Considerando que Roberto Miranda Leite solicitou, por meio do ofício à peça 89, de 27/5/2022, o 
parcelamento da sua dívida em 5 (cinco) parcelas; 

Considerando que não há remessa de cobrança executiva aos responsáveis pela execução do título 

extrajudicial. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
a) deferir a solicitação de Roberto Miranda Leite, autorizando, nos termos do art. 26 da Lei 

nº 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da sua dívida fixada pelo Acórdão 1908/2022 - 1ª 

Câmara em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes 
acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no 

vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 
b) dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão. 
1. Processo TC-018.419/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: João Cândido Carvalho Neto (099.155.913-49); L A Comércio e Construções Ltda 
(09.067.277/0001-06); Pereira Construção Ltda (10.948.796/0001-62); Roberto Miranda Leite 

(256.591.626-49); Tadeu de Jesus Batista de Sousa (241.074.413-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

1.6. Representação legal: Walter de Sousa Barros, representando João Cândido Carvalho Neto. 
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ACÓRDÃO Nº 3888/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU, e de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos pela SecexTCE e pelo MP/TCU (204/206), em: 
a) expedir certificado de quitação ao Município de Jaru/RO (CNPJ 04.279.238/0001-59) quanto ao 

débito a que se refere o item 9.1.1 do Acórdão 707/2017-TCU-1ª Câmara (peça 50), nos termos do art. 27 

da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RI/TCU; e 
b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso 

II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 2º, 202, § 4°, 205 e 208 do RI/TCU, as contas do Município de 
Jaru/RO, dando-lhe quitação. 

1. Processo TC-018.508/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Apensos: 008.962/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 
1.2. Responsáveis: Município de Jaru/RO (04.279.238/0001-59); José Amauri dos Santos 

(256.492.215-53); Roberto Emanuel Ferreira (207.513.621-15). 
1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaru/RO. 
1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.7. Representação legal: Henrik Franca Lopes, representando Prefeitura Municipal de Jaru - RO; 
Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59182/OAB-DF), Pedro Humberto Ferreira e outros, representando José 
Amauri dos Santos. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.8.1. informar ao Fundo Nacional de Saúde sobre a prolação deste acórdão. 

ACÓRDÃO Nº 3889/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea “a”, 169, inciso VI, 

e 212 do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a 
ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos pela SecexTCE e pelo MP/TCU (peças 32/34 e 38). 
1. Processo TC-036.147/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Maria Ivoneide da Silva, ex-Prefeita (664.294.204-34); Luis Eduardo Bento da 

Silva, Prefeito (242.663.532-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. informar sobre a prolação deste acórdão à Sra. Maria Ivoneide da Silva, ao Sr. Luis Eduardo 
Bento da Silva e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

ENCERRAMENTO 

Às 16 horas, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada pelo 
Presidente e homologada pela Primeira Câmara. 

ALINE GUIMARÃES DIÓGENES 
Subsecretária da Primeira Câmara 

Aprovada em 19 de julho de 2022. 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Presidente 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71483163.
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