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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 

Sessão Ordinária de 13/07/2022, às 14h30 
 

A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos ou 

incluídos processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse 
https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

 

As transmissões das sessões colegiadas são disponibilizadas em diversas plataformas na 

internet, cujos links encontram-se no portal do Tribunal (https://portal.tcu.gov.br/sessoes/). 

Eventual indisponibilidade de um dos serviços de transmissão não invalidará ou suspenderá 

o curso das sessões. 
 

As sustentações orais deverão ser realizadas exclusivamente de forma presencial, nos termos da 

Resolução nº 335, de 25/3/2022, e do art. 168 do Regimento Interno. 

 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  

002.268/2022-1 - Natureza: MONITORAMENTO 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Inteligênc ia; 

Departamento de Polícia Federal. 
Representação legal: não há. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  

004.796/2022-5 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 

Representante: Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda. 
Interessado: Instituto de Professores Públicos e Particulares . 
Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 

Representação legal: Henrique Silva Morais (OAB-RJ 176451), 
representando Instituto de Professores Publicos e Particulares; Vinic ius 

Figueiredo de Souza (OAB-RJ 123.958), representando Gaia Service 
Tech Tecnologia e Servicos Ltda. 

  

007.966/2022-9 - Natureza: DENÚNCIA 

Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992). 

Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 
8.443/1992). 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

Representação legal: não há. 
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https://portal.tcu.gov.br/sessoes
https://portal.tcu.gov.br/sessoes/


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 2 

008.695/2015-6 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 

Representante: Ministério Público junto ao TCU 
Interessados: Alexsandra Camelo Braga; Antônio Carlos Ferreira; 
Fábio Lenza; Joaquim Lima de Oliveira; Jorge Fontes Hereda; José 

Carlos Medaglia Filho; José Henrique Marques da Cruz; José Urbano 
Duarte; Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante; Sergio Pinheiro Rodrigues. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica 
Federal. 
Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (OAB-RJ 

131998), Geórgia Valverde Leão Romeiro (OAB-BA 18578) e outros, 
representando Petróleo Brasileiro S.A.; Eduardo Alves de Oliveira Pinto 

(OAB-DF 18.353), Ana Cristina Aoiama Okubo (OAB-DF 18.655) e 
outros, representando Caixa Econômica Federal; Marcellus Samir 
Salles, Allan Lúcio Sathler e outros, representando Secretaria do 

Tesouro Nacional; Márcia Aparecida Fadigatti Calarezi (OAB-SP 
213.087), Mario Renato Balardim Borges (OAB-RS 50627) e outros, 

representando Banco do Brasil S.A.; Alvaro Figueiredo Maia de 
Mendonça Junior (OAB-PE 14.265), representando Joaquim Lima de 
Oliveira. 

  

010.045/2022-8 - Natureza: REPRESENTAÇÃO com pedido de medida cautelar 
Representantes: Afonso Bandeira Florence, Alencar Santana Braga, 

André Peixoto Figueiredo Lima, Daniel Gomes de Almeida, Danilo 
Jorge de Barros Cabral, Elvino José Bohn Gass, Henrique Fontana, Ivan 
Valente, Jandira Feghali, Joênia Batista Carvalho, Maria Perpétua de 

Almeida, Paulo Fernando dos Santos, Sâmia de Souza Bomfim, 
Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa, Viviane da Costa Reis, Wolney 

Queiroz Maciel. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, Centrais Elétricas Brasileiras e Ministério de Minas 

e Energia 
Representação legal: não há. 

  

010.816/2022-4 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Incidade Planejamento, Consultoria e Projetos Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Mauá - SP. 

Representação legal: Tatiana Reis Pimenta, representando Incidade 
Planejamento, Consultoria e Projetos Ltda. 

  

010.991/2022-0 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado do Ceará. 
Representação legal: Rodrigo Antonio Urias Martins (OAB-SP 

474016), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresaria l 
Ltda. 
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013.290/2021-5 - Natureza: DENÚNCIA 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação dos Economiários Federais 
Funcef. 
Representação legal: Ana Thais Muniz Magalhaes (OAB-DF 30.290), 

Laercio Barbosa de Melo (OAB-DF 33907) e outros, representando 
Fundação dos Economiários Federais Funcef. 

  

025.551/2017-5 - Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
Responsáveis: Antonio Carlos Guerra Barreto; Judite Maria Botafogo 
Santana da Silva. 

Recorrente: Judite Maria Botafogo Santana da Silva. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Lagoa do Carro - PE. 

Representação legal: Brendon Cezar Moura da Mota (OAB-PE 
48.408), representando Antônio Carlos Guerra Barreto; Gryecos Attom 
Valente Loureiro (OAB-DF 54.459), representando Caixa Econômica 

Federal; Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (OAB-PE 
14.265), representando Judite Maria Botafogo Santana da Silva. 

  

042.515/2021-1 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  

008.263/2022-1 - Natureza: Monitoramento 
Unidade jurisdicionada: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada 
Representação legal: não há 

  

046.742/2020-4 - Natureza: Monitoramento 
Unidade jurisdicionada: Secretaria Nacional de Portos e Transportes 
Aquaviários 

Representação legal: não há 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  

000.320/2022-6 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Bem10 Comércio e Serviços Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Centro de Instrução Almirante Wandenkolk 
Representação legal: Eduardo Soares Bueno de Azevedo (OAB/RS 

108.971) 

  

006.163/2021-1 - Natureza: MONITORAMENTO 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação 
Representação legal: não há. 
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022.187/2010-3 - Natureza: MONITORAMENTO 

Responsável: Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes 

Representação legal: não há 

  

027.512/2017-7 - Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Responsáveis: Geraldo Jose Chiogna; Marines Aparecida Gomes e 
Vera Lucia Ferreira Costa 
Recorrente: Marines Aparecida Gomes 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS em 
Campinas/SP 

Representação legal: Cassio Aurélio Lavorato (OAB/SP 249.938) 

  

029.944/2016-3 - Natureza: Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
Recorrente: Alexandre Pereira Rangel. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária. 

Representação legal: Regiane Sousa de Carvalho Presot (OAB/DF 
32.995). 

 

Ministro ANTONIO ANASTASIA 

  

000.278/2021-1 - Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Responsável: Fundação Getúlio Vargas . 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Getúlio Vargas. 
Representação legal: não há. 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

011.265/2022-1 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos 
Cidadãos e Consumidores do Brasil  

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo. 

Representação legal: Jose André de Souza Barreto OAB-AL 6907, 
representando Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos 
Cidadãos e Consumidores do Brasil. 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  

007.567/2022-7 - Natureza: DENÚNCIA 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 
Órgão/Entidade/Unidade: Comitê Olímpico Brasileiro. 

Representação legal: Sibylla Naoum Menezes (OAB-DF 67325), Ana 
Paula Macedo Terra (OAB-RJ 121153) e outros, representando Comitê 

Olímpico Brasileiro. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 5 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO (AFASTAMENTO LEGAL) 

  

015.038/2021-1 - Natureza: Denúncia 
Responsável: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, 

da Lei n.º 8.443, de 1992 
Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, da 

Lei n.º 8.443, de 1992 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 11ª Região 

Representação legal: não há 

  

016.452/2021-6 - Natureza: Denúncia 

Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, 
da Lei n.º 8.443, de 1992. 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Educação Física da 

8ª Região 
Representação legal: não há 

  

018.077/2020-0 - Natureza: Monitoramento 
Órgãos/Entidades/Unidades: Casa Civil da Presidência da República; 
Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério da Economia 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Representação legal: não há 

  

036.694/2018-5 - Natureza: Representação 
Responsável: Construtora Queiroz Galvão S.A 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Representação legal: Diego Barbosa Campos (OAB/DF 27.185), entre 
outros, representando a Construtora Queiroz Galvão S.A 

  

042.463/2021-1 - Natureza: Acompanhamento 
Órgãos/Entidades/Unidades: Instituto Brasileiro de Museus e 
Ministério do Turismo 

Representação legal: não há 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro BRUNO DANTAS 

  

026.456/2020-6 - Acompanhamento dos desinvestimentos da Caixa Econômica Federal, 
com foco no processo de parcerias estratégicas da Caixa Cartões, com o 

objetivo de analisar a legalidade e legitimidade dos processos de 
formação dessas parcerias quanto à natureza jurídica das novas joint 

ventures e a outros aspectos societários. 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934), André 

Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337) e outros, representando Caixa 
Econômica Federal 

Interessado em sustentação oral: 

- Gryecos Attom Valente Loureiro (OAB/DF 

54.459), em nome da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

 
Interesse em sustentação oral: 

- Gryecos Attom Valente Loure iro 

(OAB/DF nº 54.459), em nome de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

Revisor: Ministro Augusto Nardes (04/05/2022) 

Ministro ANTONIO ANASTASIA 

  

012.621/2016-1 - Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou legal ato de 
aposentadoria de aposentadoria de Juiz de Tribunal Regional Federal. 
Recorrentes: Advocacia-geral da União; Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho; Associação dos Juízes Federais do 
Brasil; Antônio Albino Ramos de Oliveira.  

Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
Representação legal: Adriana Ponte Lopes Siqueira (OAB-DF 41.476), 
Isabela Marrafon (OAB-DF 37.798) e outros 

 
Interesse em sustentação oral: 

- Ilton Norberto Robl Filho (OAB/PR 

nº 43.824), em nome de ASSOCIACAO 
DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL 

- Ilton Norberto Robl Filho (OAB/DF 

nº 38.677), em nome de ASSOCIACAO 
NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA 

JUSTICA DO TRABALHO 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

009.240/2022-5 - Agravo contra medida cautelar de suspensão do sigilo imposto às 
informações de estoque de insumos estratégicos em saúde (IES), 

proferida em sede de representação acerca de indícios de irregularidades 
ocorridas na política de estocagem e descarte de medicamentos vencidos 

do Ministério da Saúde. 
Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Secretaria-executiva do 
Ministério da Saúde; Voetur Cargas e Encomendas Ltda., Advocacia -

Geral da União . 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 

Representação legal: Laura Guedes de Souza (OAB/DF 48.769). 

 
Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

(22/06/2022) 

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  

014.955/2012-1 - Embargos de declaração em embargos de declaração em recursos de 
reconsideração em tomada de contas especial 
Recorrente: André Luiz Ceciliano 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Paracambi - RJ 
Representação legal: Adriana Peclat Santos (OAB-RJ 179097); 

Mateus Sena Lara (OAB-DF 61569); Ana Carla Coelho Ferreira Pessoa 
(OAB-RJ 230.329); Rennan Patrick Arigoni Barzan (OAB-RJ 204.769) 
e outros 

 
Revisor: Ministro Vital do Rêgo (04/05/2022) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  

009.764/2015-1 - Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do 
recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da omissão no 

dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, no 
exercício de 2011, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa 

Social Especial - PSE e Proteção Social Básica - PSB. 
Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Ministério do 
Desenvolvimento Social, Antônio Carlos Zampar. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Itambé - PR. 
Representação legal: Maria Fernanda Mikaela Gabriela Barbara 

Maluta (OAB-PR 56.057), representando Antônio Carlos Zampar. 
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036.086/2021-5 - Representação sobre possíveis irregularidades, no Estado de 

Pernambuco, em relação ao cômputo do mínimo de recursos para 
aplicação em ações de manutenção e de desenvolvimento do ensino, 
além da utilização de recursos do Fundeb para pagamento de 

aposentados e pensionistas. 
Representantes: Ministério Público Federal e Ministério Público de 

Contas de Pernambuco 
Interessados/Responsáveis: não há. 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação; Governo do Estado de Pernambuco. 
Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  

008.624/2022-4 - Proposta de autorização de fiscalização do tipo acompanhamento 

(ACOM), com o objetivo de consolidar os resultados do Fiscobras 2022, 
nos termos da nova estratégia aprovada pelo Acórdão-TCU-Plenário 

716/2022. 
Órgão/Entidade/Unidade: não há. 
Representação legal: não há. 

  

025.444/2013-1 - Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da 
recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de 

irregularidades na aplicação dos recursos destinados à operacionalização 
do chamado “Programa do Leite”, no Estado da Paraíba. 
Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Antônia Lúcia Navarro 

Braga, Gilmar Aureliano de Lima e Santa Águida Indústria e Comércio 
de Produtos do Laticínio Ltda. , Antônia Lúcia Navarro Braga. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar 
e do Desenvolvimento Agrário da Presidência da República. 
Representação legal: Arthur Sarmento Sales (OAB/PB 18.081), Bruno 

Lopes de Araújo (OAB/RN 7.588A), John Johnson Gonçalves Dantas 
de Abrantes (OAB/PB 1.663) e outros, representando Antônia Lúcia 

Navarro Braga;Alana Lima de Oliveira (OAB/PB 12.036) e Marx Alves 
de Oliveira Lima (OAB/PB 13.389), representando a empresa Santa 
Águida Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio Ltda. (procuração 

à peça 159). 

  

033.926/2018-2 - Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as 

contas da recorrente, com condenação em débito, em razão do 
recebimento indevido de valores a título de remuneração, no período de 
janeiro/2001 a setembro/2007, sem a respectiva prestação dos serviços. 

Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Defensoria Pública da 
União, Elza Maria Almeida Lima. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão No Amapá. 
Representação legal: Luana de Lima Saraiva (OAB-PE 33765), 

representando Elza Maria Almeida Lima. 
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044.362/2021-8 - Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de 

fiscalização com foco na Consulta Pública 48/2021, realizada pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica, relacionada a atos do processo de 
desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras). 

Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos 
Deputados. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 
Representação legal: não há. 

  

044.363/2021-4 - Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de 

fiscalização com foco nos estudos realizados para as edições da Portaria 
544/GM/MME e da Resolução CNPE 15/2021, objetivando avaliar a 

regularidade, a legalidade e a legitimidade desses normativos, sem 
prejuízo de outros pontos que forem relevantes à análise. 
Interessados/Responsáveis: não há. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Política Energética; 
Ministério de Minas e Energia. 

Representação legal: não há 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  

014.328/2021-6 - Relatório de auditoria sobre segurança, confiabilidade, auditabilidade e 
transparência da sistemática brasileira de votação eletrônica. 

Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior Eleitoral 
Representação legal: não há 

  

046.868/2020-8 - Relatório de auditoria com o objetivo de verificar a conformidade do 

procedimento de contratação das floating production storage and 
offloading (FPSO) dos módulos 6 e 8 do campo de Búzios em relação à 

sistemática de investimentos da Petrobras e aos aspectos legais, 
econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão, abordando também as 
regras de edital e o orçamento referencial. 

Responsável: Roberto da Cunha Castello Branco 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 

Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (OAB/RJ 62.929), Gustavo 
de Magalhaes Pinto Lopes Cancado (OAB/MG 74.095) e outros, 
representando Petróleo Brasileiro S.A. 
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Ministro JORGE OLIVEIRA 

  

009.587/2011-0 - Embargos de declaração interpostos contra decisão que deu provimento 
parcial a recurso de revisão em tomada de contas especial que imputou 

débito apurado na aquisição de software corporativo de gestão de 
recursos humanos pela Funasa. 

Recorrente: OSM Consultoria e Sistemas Ltda.  
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 
Representação legal: Sérgio Henrique Furtado Coelho Filho 

(OAB/DF-59.700), representando OSM Consultoria e Sistemas Ltda; 
Renata Granja Maués (OAB/RJ 155.435), Márcia Granja Maués 

(OAB/RJ-119.214) e outros, representando Paulo Roberto de 
Albuquerque Garcia Coelho 

  

026.822/2020-2 - Tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento na 

compra de máscaras cirúrgicas, bem como pelo pagamento antecipado 
com recebimento apenas parcial do material. Análise das alegações de 

defesa. 
Responsáveis: José Mário Stranghetti Clemente, Secretário Municipa l 
de Saúde; Arnaldo Alberto Bastos Dullius, diretor do Departamento 

Administrativo; Wonderson Moreno, diretor do Departamento 
Financeiro, e Innova-med Comercial Eireli  

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Guarulhos/SP 
Representação legal: José Américo Lombardi (OAB/SP-107.319), 
Cássio Telles Ferreira Netto (OAB/SP-107.509) e outros 

  

027.291/2018-9 - Embargos de declaração contra acórdão que apreciou denúncia a 
respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Curador dos 

Honorários Advocatícios - CCHA. 
Embargantes: Advocacia-Geral da União - AGU; Associação Nacional 
dos Advogados Públicos Federais - Anafe; Conselho Curador dos 

Honorários Advocatícios - CCHA 
Órgão/Entidade/Unidade: Advocacia-Geral da União 

Representação legal: José Levi Mello do Amaral Junior, Arthur 

Cerqueira Valério, Raul Pereira Lisbôa , Rogério Telles Correia das 

Neves, Irma Cláudia do Nascimento Morais, e outros, representando 

Advocacia-Geral da União - AGU, Bruno Corrêa Burini (OAB/DF 

42.841), Andrews Leoni da Silva França (OAB/DF 34.149), Anna Luísa 

Mota Guimarães e outros, representando Conselho Curador dos 

Honorários Advocatícios - CCHA, Marcelo Cama Proença Fernandes 

(OAB/DF 22.071), representando Associação Nacional dos Advogados 

Públicos Federais - Anafe 
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027.560/2018-0 - Apartado de representação para avaliar a conduta dos agentes públicos 

envolvidos na prorrogação antecipada e no adensamento de concessões 
de terminais no Porto de Santos para a empresa Libra Terminais S.A. 
Responsáveis: Edson Edinho Coelho Araújo, Ministro de Estado Chefe 

da SEP/PR; Guilherme Penin Santos, Secretário-Executivo da SEP/PR; 
Conrado da Silveira Frezza, Assistente do Departamento de Outorgas 

Portuárias; Eduardo Henrique Pinto Bezerra, Coordenador-Geral de 
Modelagem e Outorgas; Diogo Piloni e Silva, Diretor do Departamento 
de Outorgas Portuárias; Fábio Lavor Teixeira, Secretário de Políticas 

Portuárias; José Alex Botelho de Oliva, Diretor-Presidente da Codesp; e 
Angelino Caputo e Oliveira, Diretor-Presidente da Codesp 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Portos da Presidência da 
República (SEP/PR - extinta) e Autoridade Portuária de Santos S.A. 
(antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp) 

Representação legal: Camilla Araújo Soares da Silva (OAB/SE 4.523) 
e Priscila Cunha do Nascimento (OAB/CE 18.561), representando Fabio 

Lavor Teixeira, Conrado da Silveira Frezza, Eduardo Henrique Pinto 
Bezerra, Guilherme Penin Santos de Lima e Diogo Piloni e Silva; 
Anderson Real Soares (OAB/SP 230.306), representando José Alex 

Botelho de Oliva; Tiago Alberto Freitas Varisi (OAB/SP 422.843), Olga 
Amelia Gonzaga Vieira (OAB/SP 402.771) e outros, representando 

Edson Edinho Coelho Araujo 

  

030.305/2020-9 - Denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis 
irregularidades em licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de 

Tuntum/MA, bem como a possível utilização de valores recebidos pelo 
município em precatórios do Fundef, em desconformidade com 

entendimento deste Tribunal. 
Interessados/Responsáveis: Identidade preservada (art. 55, caput, da 
Lei n. 8.443/1992) 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Tuntum/MA 
Representação legal: Valquíria Silva Pessoa (OAB/MA 16.565) e 

Sebastiao Felipe Lucena Pessoa (OAB/MA 20.579), representando 
Wellington Chaves Pessoa 

 

Ministro ANTONIO ANASTASIA 

  

002.465/2015-9 - Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos 

recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão da não 
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos de convênio que 
tinha por escopo o projeto intitulado "circuito no ar". 

Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará 
Responsáveis: Francisco das Chagas Miranda Alves; Noar Alpendre - 

Casa de Cultura e Cidadania. 
Interessado: Ministério da Cultura (extinta). 
Representação legal: Andre Vitorino Alencar Brayner (OAB-CE 

28620), Edson Alves da Silva Filho (OAB-CE 20602) e outros 
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011.848/2016-2 - Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação 

sobre supostas irregularidades ocorridas no Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS). 
Órgãos/Entidades: Ministério de Minas e Energia; Operador Nacional 

do Sistema Elétrico - ONS 
Interessado: Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Representação legal: Pablo Espindola da Silva Borges (OAB-RJ 
138.097); Renan Torres Lucas dos Santos (OAB-RJ 173.029) e outros  

  

034.400/2013-3 - Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos 

anteriormente opostos em face de deliberação que negou provimento a 
recurso de revisão interposto pela embargante. 

Órgão/Entidade: Secretaria de Portos (extinta) 
Embargante: Ecoplan Engenharia Ltda. 
Representante legal: Jonas Cecílio (OAB-DF 14344), Isadora França 

Neves (OAB-DF 54.478) e outros; Fernando Luiz Carvalho Dantas 
(OAB-DF 22588); Jonas Cecílio (OAB-DF 14344) e Eduardo Han 

(OAB-DF 11714) 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

005.903/2022-0 - Representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis 
irregularidades em pregão eletrônico para a contratação da solução de 

Tecnologia da Informação denominada "SINGULAR". 
Representante: Lecom Tecnologia S.A 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Espacial Brasileira - AEB 

Representação legal: Jorge Rêgo (OAB/DF 23.723), representando 
Lecom Tecnologia S.A 

  

028.643/2015-1 - Prestação de contas relativa ao exercício de 2014. 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa) 

Responsáveis: Danielle Natalia Freire de Oliveira; Emilia Amaral Silva 
Rolim; Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras; Jose Adilson Vieira de Jesus; 

Jose Nagib da Silva Lima; Thomaz Afonso Queiroz Nogueira 
Representação legal: Farid Mendonca Junior (OAB-AM 6969), 
representando Thomaz Afonso Queiroz Nogueira; Danielle Natalia 

Freire de Oliveira (OAB-AM 4206), representando Jose Nagib da Silva 
Lima 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  

041.296/2021-4 - Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2022, com o 
objetivo de verificar a conformidade das obras de contenção e drenagem 

na localidade Jardim Féo/Espanhol Teresópolis/RJ, executadas com 
recursos federais liberados por meio de termo de compromisso. 

Interessado: Congresso Nacional. 
Órgão/Entidades: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica Federal, 

Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro - Seinfra/RJ. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO (AFASTAMENTO LEGAL) 

  

024.182/2015-0 - Tomada de contas especial autuada diante dos indícios de 
superfaturamento em contrato para execução de serviços de 

consolidação do projeto básico, elaboração do projeto executivo, 
fornecimento de equipamentos e materiais, construção civil, montagem 
eletromecânica, condicionamento, assistência técnica à operação, 

partida, operação e execução de manutenção/ampliação de subestações 
na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
Responsáveis: Clóvis de Almeida Júnior; Consorcio 
Abb/Cegelec/Mha; César Arantes Sobral; Fernando Almeida Biato; 

Ivan Ilia Baltoski; José Paulo Assis; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; 
Luiz Alberto Martins de Miranda; Luiz Alberto de Olivera Miranda; 

Marco Tullio Jennings; Pedro José Barusco Filho; Renato de Souza 
Duque; Sandoval Dias Aragão e Sérgio dos Santos Arantes 
Representação legal: Mauricio da Silva Santos, Rodrigo Alexander 

Calazans Macedo (OAB/RJ 123.041) e outros, representando Fernando 
Almeida Biato; Hélio Siqueira Júnior (OAB/RJ 62.929), Eduardo Luiz 

Ferreira Araújo de Souza (OAB/RJ 140.563) e outros, representando 
Petróleo Brasileiro S.A.; Mauricio da Silva Santos, Renato Otto Kloss 
(OAB/RJ 117.110) e outros, representando Marco Tullio Jennings; 

Mauricio da Silva Santos, Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 
20.015) e outros, representando César Arantes Sobral; Adriano Daleffe 

(OAB/PR 20.619), representando Consorcio Abb/Cegelec/Mha; 
Mauricio da Silva Santos, Renato Otto Kloss (OAB/RJ 117.110) e 
outros, representando Sérgio dos Santos Arantes; Mauricio da Silva 

Santos, Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015) e outros, 
representando Sandoval Dias Aragão; Mauricio da Silva Santos, Carlos 

Roberto de Siqueira Castro (OAB/DF 20.015) e outros, representando 
Ivan Ilia Baltoski; Mauricio da Silva Santos, Carlos Roberto de Siqueira 
Castro (OAB/DF 20.015) e outros, representando José Sérgio Gabrielli 

de Azevedo; Mauricio da Silva Santos, Rodrigo Alexander Calazans 
Macedo (OAB/RJ 123.041) e outros, representando Clóvis de Almeida 

Júnior; Mauricio da Silva Santos, Rodrigo Alexander Calazans Macedo 
(OAB/RJ 123.041) e outros, representando José Paulo Assis 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0946/2022-TCU/SEPROC, DE 3 DE JULHO DE 2022 

TC 039.126/2018-8 - 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 2064/2022-TCU-2ª 
Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, sessão de 3/5/2022, que conheceu do recurso interposto e, 

no mérito, negou-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 6291/2021-TCU-2ª Câmara, de relatoria 
do Ministro Aroldo Cedraz, sessão de 20/4/2021, proferido no processo TC 039.126/2018-8, por meio do 
qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Fundo Nacional da 

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 3/7/2022: R$ 41.589,78; 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.  

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 129 de 11/07/2022, Seção 3, p. 169) 
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EDITAL 0970/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 035.960/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Maria Teresa Pacheco Jensen, CPF: 553.300.029-15, do Acórdão 2544/2022-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 10/5/2022, proferido no processo 
TC 035.960/2019-1.  

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 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 129 de 11/07/2022, Seção 3, p. 169) 
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EDITAL 0971/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 035.960/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Igor Recelly Franco de Freitas, CPF: 001.860.381-51, do Acórdão 2544/2022-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 10/5/2022, proferido no processo 
TC 035.960/2019-1. 

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 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 129 de 11/07/2022, Seção 3, p. 169) 
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EDITAL 0972/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 035.960/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Eduardo Anastasi, CPF: 106.930.438-73, do Acórdão 2544/2022-TCU-Primeira Câmara, 

Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 10/5/2022, proferido no processo TC 035.960/2019-1. 

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 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 129 de 11/07/2022, Seção 3, p. 169) 
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EDITAL 0973/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 035.960/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Henrique Eneas Lyra Camargo Neves, CPF: 484.416.351-53, do Acórdão 2544/2022-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 10/5/2022, proferido no processo 
TC 035.960/2019-1. 

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 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 129 de 11/07/2022, Seção 3, p. 169) 
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EDITAL 0974/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 035.960/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Leonardo Jose Arantes, CPF: 728.285.791-15, do Acórdão 2544/2022-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 10/5/2022, proferido no processo TC 035.960/2019-1. 

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 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 129 de 11/07/2022, Seção 3, p. 169) 
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EDITAL 0975/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 035.960/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Luis Carlos Silva Barbosa, CPF: 200.014.100-59, do Acórdão 2544/2022-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 10/5/2022, proferido no processo TC 035.960/2019-1.  

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 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 129 de 11/07/2022, Seção 3, p. 169) 
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EDITAL 0976/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 035.960/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO o espólio de Fredson Ferreira Gomes, CPF: 494.854.741-72, do Acórdão 2544/2022-TCU-

Primeira Câmara, Rel. Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 10/5/2022, proferido no processo 
TC 035.960/2019-1.  

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 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 129 de 11/07/2022, Seção 3, p. 169) 
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ATAS 
 

1ª CÂMARA 
 

ATA Nº 21, DE 28 DE JUNHO DE 2022 
(Sessão Ordinária da Primeira Câmara) 

Presidente: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

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; dos Ministros-Substitutos 

Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira; e do Representante do Ministério Público, 
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 
A Primeira Câmara homologou a Ata nº 20, referente à sessão realizada em 21 de junho 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-008.780/1999-4, TC-023.116/2018-8 e TC-036.521/2019-1, cujo Relator é o Ministro Benjamin 

Zymler; 
TC-033.930/2019-8, cujo Relator é o Ministro Vital do Rêgo; 

TC-011.481/2015-3 e TC-037.208/2021-7, cujo Relator é o Ministro Jorge Oliveira; e 
TC-003.897/2020-6, TC-020.797/2016-8 e TC-047.313/2020-0, cujo Relator é o Ministro-Substituto 

Weder de Oliveira. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 
A Primeira Câmara aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 3448 a 3531. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 
Por meio de apreciação unitária de processos, a Primeira Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 3532 a 

3606, incluídos no Anexo I desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÃO ORAL 
Na apreciação do processo TC-029.343/2017-8, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira, a Dra. 

Manuella Barbosa Macola não compareceu para produzir a sustentação oral que havia requerido em nome 
de Washington Luís de Oliveira. Acórdão 3532. 

REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Nos termos do art. 112 do Regimento Interno, foi reaberta a discussão do processo 
TC-033.430/2018-7 (Ata nº 18/2022) e o Tribunal aprovou o Acórdão 3533, sendo vencedora, por 

unanimidade, a proposta apresentada pelo Relator, Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 3448/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Lucia Maria Latini Sacom, emitido pelo Tribuna l 
Regional Federal da 2ª Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 

Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 
quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 
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Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 

julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 

cargos e salários da carreira; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

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 o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 

relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, 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, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a 
concessão de aposentadoria de Lucia Maria Latini Sacom e negar registro ao correspondente ato; dispensar, 

com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente 
recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; 
dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato 

julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em observância ao decidido pelo STF 
no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente 

deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 
1. Processo TC-007.421/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Lucia Maria Latini Sacom (771.856.687-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
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: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, que: 

1.7.1.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 
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1.7.1.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 

julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 
1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça 

juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, 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. 

ACÓRDÃO Nº 3449/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Viviana Targa de Menezes, emitido pelo Tribuna l 

Regional Eleitoral da Paraíba, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 

Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 
quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 

8/4/1998 a 4/9/2001; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 

1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 
8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 

638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 
Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 

comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 
seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 

judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 
público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 

decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 
reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 

Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 
concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 
julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 

conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 
cargos e salários da carreira; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 
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 o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 
assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, 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, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a 

concessão de aposentadoria de Viviana Targa de Menezes e negar registro ao correspondente ato; dispensar, 
com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente 

recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; 
dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato 
julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em observância ao decidido pelo STF 
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no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente 

deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 
1. Processo TC-008.812/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Viviana Targa de Menezes (299.192.314-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 
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: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, que: 

1.7.1.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 
1.7.1.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 
julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 

1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça 
juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, 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. 

ACÓRDÃO Nº 3450/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Regina Pasuld, emitido pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região/SP, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 

Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 
638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 

nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 
público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que 

a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo 
exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que 
decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 2/12/2010, exarada nos autos da Ação Ordinária 

0000292-57.2004.4.03.6100, que tramitou na 22ª Vara Federal Cível de São Paulo, proposta pelo Sindicato 
dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em São Paulo (SINTRAJUD); 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 
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 
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decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 

Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 28/1/2022, há menos de cinco 

anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, 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, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a 
concessão de aposentadoria de Regina Pasuld e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro 

no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos 
até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; dispensar 

a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado 
ilegalNeste caso, podemos excluir o trecho, pois não há nenhum ajuste a ser feito nos proventos da 
interessada. 

Situações em que mantemos a expressão “desde que promovidos os ajustes ora determinados” : 
acumulação de quintos com opção; quintos majorados indevidamente (Câmara e Senado); entre outros., em 

observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE Mesma ideia do comentário anterior.; 
e expedir a determinação discriminada no subitem 1.7: 

1. Processo TC-008.831/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Regina Pasuld (046.357.158-41). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 

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: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, 

no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias 

subsequentes. 

ACÓRDÃO Nº 3451/2022 - 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-008.970/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Anete Vidal de Freitas Vieira (435.395.306-06); Marcia Fonseca Rocha 
(403.329.426-00); Maria Antonia Couto Goncalves (414.822.126-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 

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 3452/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Marialva Brito Alves Costa, emitido pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 5ª Região/BA, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
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Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 
638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 

nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 
público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 
julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 

cargos e salários da carreira; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

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 o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, 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, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a 
concessão de aposentadoria de Marialva Brito Alves Costa e negar registro ao correspondente ato; 

dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores 
indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao 

órgão de origem; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do 
presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em observância ao decidido 
pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente 

deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 
1. Processo TC-009.499/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Marialva Brito Alves Costa (248.051.065-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
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: 
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1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 
1.7.1.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 

1.7.1.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 

julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 
1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça 

juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, 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. 

ACÓRDÃO Nº 3453/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Carlos Eduardo Guimaraes Martellet, emitido pelo 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 

8/4/1998 a 4/9/2001; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 
8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 

638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 
Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 
seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 

judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 
reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 

Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 
concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 

julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 
cargos e salários da carreira; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 
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 o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 
assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 

relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, 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, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a 
concessão de aposentadoria de Carlos Eduardo Guimaraes Martellet e negar registro ao correspondente ato; 
dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 29 

indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao 

órgão de origem; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do 
presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em observância ao decidido 

pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento da presente 
deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 

1. Processo TC-009.902/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Carlos Eduardo Guimaraes Martellet (407.940.750-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

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: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 

1.7.1.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 
1.7.1.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 
julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 

1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, e faça 
juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito 

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

ACÓRDÃO Nº 3454/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Considerando que, por intermédio do Acórdão 4.580/2014-TCU-1ª Câmara, este Tribunal, entre 
outras deliberações, julgou irregulares as contas de Suleima Fraiha Pegado, Ítalo Cláudio Falesi, Domingos 

Anchieta de Paula Lopes, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão Rural (Fadex) e Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA) condenando-os, em solidariedade, 
em débito, bem como aplicou-lhes multa individual prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 267 do 

Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
Considerando que o Acórdão 1.457/2017-TCU-1ª Câmara conheceu dos Recursos de Reconsideração 

interpostos, deu-lhes provimento parcial a fim de tornar sem efeito o subitem 9.4 do Acórdão 4.580/2014-
Primeira Câmara, afastando a aplicação de multa aos responsáveis ali relacionados; 

Considerando que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater /PA 

(05.402.797/0001-77) através de requerimento juntado à peça 130 solicitou o parcelamento do montante 
devido, que foi autorizado nos termos do Acórdão 3.430/2017-TCU-1ª Câmara (peça 136), em 36 (trinta e 

seis) parcelas. 
Considerando que aquela responsável efetuou o recolhimento integral de sua dívida consoante 

comprovantes de pagamento acostados entre as peças 178-245 destes autos; 

Considerando que a análise do demonstrativo de débito inserido à peça 246, indica a presença de 
saldo credor, no entanto, conforme explicação disposta na própria documentação, este não procede, 

devendo, portanto, ser desconsiderado: 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, 

por unanimidade, com fundamento nos art. 27 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 218, 143, III e V do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito solidário imputado aos 
responsáveis, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-Emater/PA, Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Extensão Rural, Domingos Anchieta de Paula Lopes, Suleima Fraiha Pegado e Ítalo 
Cláudio Falesi, nos termos do item 9.3 do Acórdão 4.580/2014-TCU-1ª Câmara, ante o recolhimento, do 
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débito fixado no acórdão condenatório pelo primeiro deles e arquivar os presentes autos, como proposto 

pelos pareceres precedentes. 
1. Processo TC-007.637/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Domingos Anchieta de Paula Lopes (017.167.512-68); Empresa de Assistênc ia 
Técnica e Extensão Rural - Emater - PA (05.402.797/0001-77); Fundação de Apoio Ao Desenvolvimento 
da Extensão Rural (04.454.196/0001-45); Suleima Fraiha Pegado (049.019.592-04); Ítalo Cláudio Falesi 

(000.481.782-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará. 

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 Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Emanuel Claudio Tavares Araújo (17343/OAB-PA), João da Costa 
Mendonca (1128/OAB-TO), Luana Tainah Rodrigues de Mendonca Ribeiro (28.949/OAB-DF), Isabelle 

de Sousa Botelho Soares (17.419/OAB-PA), Roberta Diniz de Souza (23666/OAB-PA), Rosa Maria Soares 
Couto (16481/OAB-PA) e outros. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3455/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Cãmara, ACORDAM, com 

fundamento no art. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno do TCU, c/c o enunciado 145 da Súmula 
da Jurisprudência do TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 3.079/2022-1ª Câmara, com vistas à 
correção de erro de material, dando nova redação ao item 9.3, nos termos a seguir especificados, mantendo -

se os demais dispositivos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
Onde se lê: 9.3. aplicar à Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, a multa individual, no valor de 

R$ 500.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, 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 do efetivo recolhimento, se 

paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
Leia-se: 9.3. aplicar à Vitória da Glória de Oliveira Borges Alves, a multa individual prevista no art. 

57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00, fixando- lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, 
para que comprove, 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 do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
1. Processo TC-008.860/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Vitoria da Gloria de Oliveira Borges Alves (165.947.702-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carutapera - 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: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3456/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Considerando que os autos tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis 
irregularidades contidas no Edital do Pregão Eletrônico 27/2022, conduzido pelo Instituto Nacional de 

Cardiologia, com data de abertura da sessão pública marcada para o dia 6/6/2022, objetivando a contratação 
de empresa para prestação de serviço de armazenagem, recebimento e expedição, gestão e transporte de 
materiais hospitalares, materiais laboratoriais, materiais de expediente e medicamentos; 

Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do 
Regimento Interno do TCU; 

Considerando que, conforme evidenciado pela unidade técnica responsável pela análise do processo 
(peças 11-12), as alegações do denunciante são improcedentes; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 31 

Considerando que a decisão de mérito proferida por meio desta deliberação torna desnecessária a 

medida cautelar pleiteada; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, “a”, 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso I, 
do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1º, e 104, § 1º, e 108, parágrafo único da Resolução 
TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar 

o pedido de medida cautelar prejudicado, por perda de objeto, levantar o sigilo que recai sobre as peças 
destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, dar ciência deste 

acórdão ao denunciante e ao Instituto Nacional de Cardiologia, e determinar o arquivamento dos autos, 
como proposto pela Selog. 

1. Processo TC-010.162/2022-4 (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. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia. 
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
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: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3457/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que se trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministé r io 

Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis 
irregularidades ocorridas na realização de diversos empenhos efetuados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a construção de cerca de 2 mil novas escolas, em diversos 
municípios, sem correspondente previsão orçamentária; 

Considerando que diligência realizada ao FNDE demonstrou que o assunto objeto dos presentes autos 

está sendo tratado no âmbito do TC 005.260/2022-1, representação acerca de possíveis irregularidades nos 
repasses de recursos federais a municípios em que a priorização da liberação de verba não estaria atendendo 

a critérios técnicos preestabelecidos; 
Considerando que no referido processo está sendo realizada inspeção em que uma das questões é a 

celebração de termos de compromisso definitivos ou com cláusula suspensiva sem garantia de 

disponibilidade orçamentária e financeira suficientes para concluir todos os compromissos assumidos; 
Considerando a relação direta entre os termos de compromisso firmados e os empenhos irrisórios que 

estão sendo autorizados, além de possível influência política na gestão desses recursos; 
Considerando a existência do periculum in mora reverso, consistente no risco de a suspensão dos 

empenhos para construção de novas escolas, de forma generalizada, prejudicar obras e serviços destinados 

à parcela mais desfavorecida da sociedade, uma vez que ainda não é possível vincular os empenhos emitidos 
pelo FNDE e o MEC com termos de compromisso com possíveis irregularidades; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, 
inciso V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1º, da Resolução-TCU 

259/2014, em conhecer da representação; indeferir o pedido de medida cautelar; considerar a análise de 
mérito nos presentes autos prejudicada; dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade 

técnica, ao representante; e, apensar, definitivamente, este processo ao TC 005.260/2022-1, de acordo com 
os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.666/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Apensos: 007.299/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
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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 3458/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que se trata de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à 

alienação, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), à empresa Ream Participações S.A. (veículo societário 
constituído pelos mesmos sócios da Atem Distribuidora de Petróleo S.A.), da Refinaria Isaac Sabbá 

(Reman) e ativos associados (cluster Reman), no estado do Amazonas, em vista de suposto risco de 
formação de monopólio privado regional; 

Considerando que a representação requer a realização de auditoria nos procedimentos de alienação e 

que tal requerimento está sujeito aos requisitos previstos nos art. 231, 232 e 233 do Regimento Interno do 
TCU; 

Considerando que não foram apresentados indícios concernentes a irregularidade ou ilegalidade no 
âmbito do referido processo de alienação (desinvestimento); 

Considerando que a avaliação de riscos concorrenciais cabe ao Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência; 
Considerando, por fim, que o TCU realizou acompanhamento com o objetivo de avaliar o processo 

de desinvestimento, pela Petrobras, da Refinaria Isaac Sabbá (Reman) e que, mediante Acórdão 977/2022-
TCU-Plenário, não identificou impropriedades ou irregularidades nos aspectos avaliados; 

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

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 235, 
parágrafo único, e 237, parágrafo único, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da 

representação, encaminhar aos representantes cópia do Acórdão 977/2022-TCU-Plenário, apensar os 
presentes autos ao TC 024.764/2020-5 e dar ciência desta deliberação aos representantes, de acordo com 
os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.950/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 

1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPet). 
1.5. Representação legal: Eric Sousa Moura (67839/OAB-DF). 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3459/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que os autos tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Kim Patroca 

Kataguiri contra o Pregão Eletrônico 1/2022, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), “diante das irregularidades apontadas em notícia veiculada na imprensa, por ter aberto 

processo licitatório para aquisição de mesas e cadeiras escolares com preços superfaturados”; 
Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 

do Regimento Interno do TCU; 

Considerando que a unidade técnica propõe indeferir o requerimento de medida cautelar, conhecer 
da representação e realizar diligência ao FNDE; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 c.c. os arts. 143, incisos III e V, 
alínea “a”; 169, inciso III, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso V, do RI/TCU, e no art. 103, § 1º, da 

Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, indeferir o pedido de concessão de 
medida cautelar formulado pelo deputado federal Kim Patroca Kataguiri, ante a inexistência dos 

pressupostos necessários à sua concessão, adotar a medida descrita no item 1.6 a seguir, e encaminhar cópia 
das peças 1, 9 e 11 ao FNDE, a fim de subsidiar as manifestações requeridas, nos termos dos pareceres 
constantes dos autos. 
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1. Processo TC-010.076/2022-0 (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: com fundamento no art. 250, inciso V do RI/TCU, 

realizar a oitiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que, no prazo de quinze dias, 
sejam encaminhadas as seguintes informações, devidamente acompanhadas de documentos 
comprobatórios: 

1.6.1. a situação atual do Pregão Eletrônico 1/2022 e a previsão da republicação do edital; 
1.6.2. quais medidas já foram efetivamente realizadas com vistas à implementação das 

recomendações expedidas pela CGU no Relatório de Avaliação do planejamento do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, para publicação do Edital de Pregão Eletrônico 01/2022 (Processo 
23034.017951/2021-69), atinentes à: i) realização de nova pesquisa de preços, corrigindo a coleta de valores 

homologados de pregões no Portal de Compras do Governo Federal, bem como ampliando o rol de 
empresas consultadas e definindo critérios tanto para escolha das empresas consultadas como para a 

utilização das propostas na composição do mapa de preços; e ii) definição de preços referenciais unitários, 
priorizando os dados do Painel de Preços ou Portal de Compras do Governo Federal, de acordo com o art. 
5º, § 1º da INº 73/2020, e em caso de uso de metodologia distinta, aplicar o art. 6º, §§ 1º, 2º e 3º da IN 

º 73/2020; e 
1.6.3. outras informações que entender pertinentes. 

ACÓRDÃO Nº 3460/2022 - 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-021.703/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde); Maria do 

Perpétuo Socorro Gonçalves dos Santos (194.133.512-87). 
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. Determinação: à Sefip, para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal. 

ACÓRDÃO Nº 3461/2022 - 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-022.218/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Márcia Helena Hoffmann Rigoni (585.643.739-04). 
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. 
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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. Determinação: à Sefip, para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal. 

ACÓRDÃO Nº 3462/2022 - 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-022.602/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Angela Frauches Costa (402.965.477-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

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. Determinação: à Sefip, para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal. 

ACÓRDÃO Nº 3463/2022 - 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, sem prejuízo de efetuar a determina ção 
adiante especificada: 

1. Processo TC-001.350/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Alinne Moreira do Rosario Lima (149.949.027-55); Potiara Lima Lopes 
(052.336.267-64); Ryan Matheus Lopes Guimaraes de Lima (167.176.997-01); Suely do Socorro Lopes 

Palheta (263.349.682-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 
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. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram 

como instituidores os Srs. Jorge Breder Amaral, Helio Cesar de Araújo e Vatulim Alves dos Santos, a fim 
de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que sejam anexados aos 

respectivos atos de concessão toda a documentação comprobatória da condição de dependência dos 
beneficiários em relação aos instituidores da pensão militar. 

ACÓRDÃO Nº 3464/2022 - 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 pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em 

desfavor de José Ribeiro da Silva Filho, em razão de irregularidades na execução do Convênio 
nº 3476/2001, registro Siafi 435691 (peça 8), firmado entre a União, por meio do Ministério da Saúde, e o 
município de Presidente Médici/ RO, e que tinha por objeto o instrumento descrito como “Aquisição de 

equipamentos e material permanente para unidade de Saúde do SUS - Presidente Médici/RO”, 
Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU 

exarado nos autos (peças 46 e 49); 
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Considerando que o Convênio de registro Siafi 435691 foi firmado no valor de R$ 79.200,00, sendo 

R$ 72.000,00 à conta da concedente e R$ 7.200,00 referentes à contrapartida do convenente, e que sua 
vigência foi de 31/12/2001 a 26/12/2002, com prazo para apresentação da prestação de contas em 

22/2/2003; 
Considerando que o valor de R$ 72.000,00 foi transferido conforme Ordem Bancária 2002OB402479, 

emitida em 27/2/2002 (peça 7), sendo efetivamente creditado na conta específica do convênio em 4/3/2002, 

conforme extrato à peça 10; 
Considerando que, por meio do Parecer Gescon nº 10476, de 3/12/2002, a prestação de contas 

apresentada pelo convenente foi aprovada (peça 21, p. 3-4) e que, contudo, o Parecer Gescon nº 456, de 
6/6/2016, elaborado em razão de reexame da prestação de contas determinada pelo TCU no Acórdão 
585/2013-Plenário (rel. Ministro Aroldo Cedraz), tornou sem efeito o Parecer nº 10476, e imputou ao então 

prefeito de Presidente Médici/RO, Sr. José Ribeiro da Silva Filho, o débito no valor original de R$ 
32.734,42, relativo a superfaturamento na aquisição de equipamento médico (peça 24, p. 4-8); 

Considerando que sobreveio o Parecer Gescon nº 792, de 8/9/2016, que, na mesma linha do anterior, 
posicionou-se pela reprovação da prestação de contas e devolução da quantia de R$ 32.734,42 e a 
consequente instauração da tomada de contas especial (peça 24, p. 10-14); 

Considerando que em 22/12/2020, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria 
(peça 40), em concordância com o relatório do tomador de contas e em 29/1/2021, o então Ministro de 

Estado da Saúde atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no relatório e certificado de 
auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, manifestando-se pela 
irregularidade das contas, determinando o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União 

(peça 43); 
Considerando, dada a narrativa, que houve o transcurso de mais de dez anos desde a ocorrência dos 

fatos geradores desta TCE, sem a devida notificação do responsável pela autoridade administrativa federal 
competente, pois os recursos transferidos e as despesas impugnadas referem-se ao exercício de 2002, com 
prestação de contas prevista para 2003, e o responsável foi notificado sobre as irregularidades pela 

autoridade administrativa competente, pela primeira vez, somente em 23/9/2016, por intermédio do Ofício 
nº 218/MS/FNS/DICON/RO, de 8/9/2016 (peça 29, p. 4 e peça 30, p. ); 

Considerando que, não obstante haver jurisprudência do TCU no sentido de que o prejuízo à defesa 
deva ser efetivamente demonstrado pela parte e não assumido, no caso concreto sob exame, houve prejuízo 
à possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do ex-prefeito ora 

responsabilizado; e 
Considerando, ainda, a ocorrência da prescrição punitiva, uma vez que a irregularidade sancionada 

ocorreu em 6/6/2002 (data da despesa impugnada), e o ato de ordenação da citação ainda não ocorreu até 
18/03/2022; 

ACORDAM por unanimidade, com fundamento no arts. 6º, inciso II e 19 da IN/TCU 71/2012, c/c o 

art. 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento 
de mérito, em face da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos, enviando cópia desta decisão, para ciência, ao Fundo Nacional de 
Saúde e ao responsável: 

1. Processo TC-004.629/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: José Ribeiro da Silva Filho (044.976.058-84). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
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 3465/2022 - 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, 
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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 Departamento Penitenciário Nacional e aos responsáveis: 
1. Processo TC-008.568/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Associação de Apoio Ao Equilíbrio Biopsicossocial e Transcendental Humano 

(05.659.601/0001-24); Sydney Meana (035.118.397-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - Mj. 

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 Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3466/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea “d”, do RITCU, e no art. 54 da Resolução 

TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de 
Controle Externo competente a retificar o Acórdão 1.120/2022-1ª Câmara, para fins de correção de 

inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 95 e 107, nos seguintes termos: 
a) no subitem 9.1, onde se lê: 
“9.1. [...] condenando-os ao pagamento da quantia abaixo [...]”, 

leia-se: 
“9.1. [...] condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo [...]”. 

1. Processo TC-011.118/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Gil Marques de Medeiros (029.928.923-00) e Kléber Dantas Eulálio 

(096.017.323-49). 

1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Picos/PI 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

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: Eduardo Leopoldino Bezerra (OAB/PI 2.780/96), Alcimar Pinheiro 

Carvalho (OAB/PI 2.770/96), Lígia Brena Albuquerque Rodrigues (OAB/PI 14.157), Agrimar Rodrigues 
de Araújo (OAB/PI 2.355), Ubiratan Rodrigues Lopes (OAB/PI 4.539), Felipe Roney de Carvalho Alencar 

(OAB/PI 8.824), Welson de Almeida Oliveira Sousa (OAB/PI 8.570), Manuelle Maria do Monte Raulino 
(OAB/PI 9.798), Sandra Maria da Costa (OAB/PI 4.650) e outros 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar o retorno do feito à Serur, para exame de admissibilidade do recurso de 
reconsideração inserto às peças 101-102. 

ACÓRDÃO Nº 3467/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 

de julho de 1992, arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do 
TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal(ais), para fins de 

registro, o(s) ato(s) de concessão(ões) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos 
autos: 

1. Processo TC-008.958/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Ciro da Silva Borges (105.866.793-91). 
1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
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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 3468/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 
de julho de 1992, arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do 

TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal(ais), para fins de 
registro, o(s) ato(s) de concessão(ões) a seguir relacionado(s), de acordo com os pareceres emitidos nos 
autos: 

1. Processo TC-008.981/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Gilson Sousa Mendes (084.326.432-20). 

1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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 3469/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte em favor de Liranita de Oliveira Dantas Ribeiro. 

Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, 
pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; 

Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal 

- STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de 
quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a 
decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por 

sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; 
Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está 

amparada por decisão judicial transitada em julgado em 28/4/2009, proferida pelo Tribunal Regiona l 
Federal da 5ª Região, nos autos da Apelação Cível 353.898/RN, em ação coletiva que foi movida pelo 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário da União do Rio Grande do Norte - Sintrajurn; 

Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão 
jurisdicionado com vistas à alteração da referida vantagem e nem tampouco à expedição de novo ato; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível "a 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, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 

8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Liranita de Oliveira 
Dantas Ribeiro (360.090.244-04), recusando o respectivo registro; 
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b) esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte que, a despeito da negativa de 

registro da aposentadoria da interessada, o ato de aposentadoria, que contempla “quintos” de funções 
comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está 

amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 
concessório. 

1. Processo TC-009.497/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Liranita de Oliveira Dantas Ribeiro (360.090.244-04). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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 3470/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Evelyn de Araujo e 

Silva. 
Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 

judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0002391-57.2015.5.11.0005, que tramitou na 5ª 
Vara do Trabalho de Manaus e cuja sentença determinou à Caixa Econômica Federal que procedesse à 
nomeação da interessada, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 001/2014-NM; 

Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 001/2014-NM expirou em 16/6/2016 e 
que a admissão da interessada ocorreu em 15/8/2017; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhis ta 
0002391-57.2015.5.11.0005 já transitou em julgado, desde 26/6/2017; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 
contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 

Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 
Corte de Contas acerca do assunto; 

Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão 

jurisdicionado e nem tampouco à expedição de novo ato; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a 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, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Evelyn de Araujo e Silva 
(007.666.092-35), negando o respectivo registro; 

b) esclarecer à Caixa Econômica Federal que, a despeito da negativa de registro, o ato de admissão 
em questão subsiste, já que está amparado por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, 
portanto, a emissão de novo ato. 

1. Processo TC-004.850/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Evelyn de Araujo e Silva (007.666.092-35). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
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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 3471/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao 

monitoramento do Acórdão 5.582/2020-TCU-1ª Câmara (peça 2), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 
e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.6; 
b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia 

Docas do Espírito Santo; e 

c) apensar o presente processo ao TC 015.164/2020-9, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento 
Interno. 

1. Processo TC-015.196/2021-6 (MONITORAMENTO) 
1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 
(SeinfraPortoFerrovia). 

1.4. Representação legal: não há. 
1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3472/2022 - 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 III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do 

Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 
a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no 

mérito, considerá-la improcedente; 

b) informar ao representante sobre os processos descritos no item 13.3 da instrução de peça 7, 
relacionados ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde e a VTC Operadora Logística Ltda; 

c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; 
e 

d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU. 
1. Processo TC-009.786/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão: Gabinete do Ministro da Saúde. 
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3473/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 
de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no 
mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

b) dar ciência ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/20, no 

sentido de que a não correção de falha sanável, conforme verificado no Pregão Eletrônico125/2020, afronta 
o disposto no art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93, c/c os arts. 17, inciso VI, e 47 do Decreto 10.024/2019, assim 

como no Acórdão 1.211/2021-TCU-Plenário; 
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c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da 

Saúde e ao representante; 
d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU. 
1. Processo TC-012.393/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Interessada: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 

1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3474/2022 - 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-008.144/2022-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Gustavo Alberto Perla Menzala (363.820.007-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 
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 3475/2022 - 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-008.172/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Amasoni Viana Novaes (159.392.435-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 
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 3476/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Laercio Monteiro da Rocha 
Junior 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 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 não consta dos autos informação a respeito de eventual trânsito em julgado do MS 

28.819/DF; 
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 Laercio Monteiro da 

Rocha Junior; 

b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-008.845/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Laercio Monteiro da Rocha Junior (214.266.191-20) 
1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 

1.7.1. a 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%) nos proventos do interessado e emita novo ato, 

livre da irregularidade apontada; 
1.7.2. 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. 

ACÓRDÃO Nº 3477/2022 - 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: 
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1. Processo TC-008.945/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Carlos Padilha Pinto (091.316.630-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 

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 3478/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Fernando Luiz de Oliveira 

Borges Junior, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA (TRT-5) 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 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, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de 
Fernando Luiz de Oliveira Borges Junior, determinando ao TRT-5 que dê ciência, no prazo de quinze dias, 

a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado. 
1. Processo TC-009.500/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Fernando Luiz de Oliveira Borges Junior (212.433.875-72) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA 
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 3479/2022 - 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-010.506/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Francisco Teofilo dos Santos (221.355.534-68); Luiza Maria Mota Schuler de 
Lucena (467.752.264-20); Maria de Jesus Araujo Asfuri (272.459.852-00); Necy Carvalho Leite Neta 

(338.637.334-87); Robertson Eugenio Pereira de Melo (072.610.554-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 
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 3480/2022 - 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-010.515/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Christiana de Azevedo Breckenfeld (428.351.781-04); Mario de Almeida 

(760.671.908-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 
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 3481/2022 - 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 I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-010.832/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Roberta Marinho de Figueiredo (061.395.894-28). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
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 3482/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
artigos 243, 250, II, e 143, inciso III, do RITCU, em considerar, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos: 
cumpridas as determinações dos subitens 1.8.1, 1.8.3 e 1.8.6 do Acórdão 901/2019-TCU-2ª Câmara; 
em cumprimento as determinações dos subitens 1.8.4, 1.8.5, 1.8.7 e 1.8.8. do Acórdão 901/2019-

TCU-2ª Câmara. 
1. Processo TC-030.300/2020-7 (MONITORAMENTO) 

1.1. Unidade: Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes Eventos; Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. 
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1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública 

(SecexDefesa). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinar: 
1.6.1. à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) que encaminhe ao Tribunal de 

Contas da União, no prazo de 180 dias, informações conclusivas sobre os itens 1.8.4, 1.8.5, 1.8.7 e 1.8.8 do 
Acórdão 901/2019-TCU-2ª Câmara, retificado pelo Acórdão 2898/2019-TCU-2ª Câmara; 

1.6.2. o envio de cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Secretaria 
de Gestão e Ensino em Segurança Pública. 

ACÓRDÃO Nº 3483/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 9ª 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; 
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 que tramitou 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, 

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 de Élcio Fernandes Maciel, 

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 9ª Região 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 judicia l 
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 ao interessado e ao órgão de origem, 
d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-001.292/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Elcio Fernandes Maciel (188.453.209-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 
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. 
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ACÓRDÃO Nº 3484/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região e submetida 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/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 da parcela incorporada no período compreendido 

entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária 2003.38.00.051846-4, ajuizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores do Poder Judiciário no Estado de Minas Gerais - SITRAEMG, que tramitou na 10ª Vara 

da Justiça Federal/MG e transitada em julgado em 7/3/2013; 
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, 

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 de Maria Ângela Duarte 
Pardini, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte 
de Contas; 

b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, a despeito da negativa de registro do ato 
de aposentadoria da interessada, os "quintos"/"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 
Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-002.922/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Angela Duarte Pardini (491.838.346-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

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 3485/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 18ª Região/GO e submetida 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/ 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; 
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Considerando que, no caso concreto, não consta a informação de que o pagamento da parcela 

incorporada no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por ação judicial transitada 
em julgado, podendo ter sido incorporada por decisão judicial não passada em julgado ou mediante decisão 

administrativa; 
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, 

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 de Luciana Martins de Oliveira, 
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 18ª Região/GO que: 

b.1.) se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas 
após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento 

da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 
638.115/CE; 

b.2) se, entretanto, a vantagem dos “quintos/décimos” incorporados no período compreendido entre 

8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou 
mediante decisão administrativa, a parcela deverá ser destacada e transformada em “Parcela 

Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 
638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-002.979/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Luciana Martins de Oliveira (414.094.851-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/go. 
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 3486/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Sergipe e submetida 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/ 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 da parcela incorporada no período compreendido 

entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária 2002.85.00.001596-0, ajuizada pela interessada 
e outros, que tramitou na 3ª Vara da Justiça Federal/SE e transitada em julgado em 22/4/2014; 

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, 
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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, 
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 de Roberta Queiroz de 

Azevedo, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte 
de Contas; 

b) esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe que, a despeito da negativa de registro do ato 

de aposentadoria da interessada, os "quintos"/"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 
Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação a interessada e ao Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-004.253/2022-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Roberta Queiroz de Azevedo (423.772.775-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3487/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região e submetida 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/ 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 da parcela incorporada no período compreendido 

entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária 2005.34.00012112-9/DF, ajuizada pelo 
Sindjus/DF, que tramitou na 7ª Vara da Justiça Federal/DF e transitada em julgado em 12/7/2010; 

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, 
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 de Sebastião José de Medeiros, 

negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 
b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, a despeito da negativa de registro do ato 

de aposentadoria do interessado, os "quintos"/"décimos" de funções comissionadas incorporados após a 
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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 
Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 
d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-004.409/2022-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Sebastiao Jose de Medeiros (152.839.091-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3488/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos relativos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região/MG 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, não consta dos autos que o pagamento da parcela incorporada 
após a vigência da Lei 9.624/1998 está amparado por decisão judicial transitada em julgado, nos termos 
informados na instrução; 

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, 
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 de Katia Regina Marinho, 

negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 
b) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 

b.1.) se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas 
após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento 
da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 

638.115/CE; 
b.2.) se, entretanto, a vantagem dos “quintos/décimos” incorporados no período compreendido entre 

8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou 
mediante decisão administrativa, a parcela deverá ser destacada e transformada em “Parcela 
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 

638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-005.070/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Katia Regina Marinho (518.932.906-20). 
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1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/mg. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3489/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos relativos à aposentadoria de Tamara Lopes da Silva, concedida 

pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região submetida a este Tribunal para fins de registro, em cujos 
proventos foi contemplada parcela de “quintos/décimos” decorrentes do exercício de função (ões) 
comissionada (s) após o advento da Lei 9.624/1998. 

Considerando que, na espécie, o STF, no âmbito do RE 638.115/CE, ao deliberar acerca do tema, 
concluiu que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo 

exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento 
legal”, sendo este o entendimento pacífico adotado por esta Corte de Contas; 

Considerando que, conforme consta da peça 3, a interessada ocupou função comissionada em período 

posterior ao advento da Lei 9.624/1998, cuja parcela foi incorporada aos seus proventos; 
Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida mediante decisão judicial transitada 

em julgado, por decisão judicial não passada em julgado ou, ainda, por decisão administrativa; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito 

do RE 638.115/CE, poderá ser mantido o pagamento da parcela incorporada de quintos ou décimos 

amparados por decisão judicial transitada em julgado; 
Considerando que na hipótese de incorporação de quintos ou décimos amparados por decisão judicia l 

não transitada em julgado ou por decisão administrativa, a vantagem incorporada no período de 8/4/1998 
até 4/9/2001, deve ser convertida em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros;  

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 art. 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, ainda, que o ato em análise deu entrada nesta Corte de Contas em prazo inferior a 

cinco anos, bem como a boa-fé da interessada, fato que atrai a aplicação do Enunciado 106 da Súmula de 

Jurisprudência deste Tribunal quanto ao ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas; 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 

Público, 
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, ambos do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Tamara Lopes da Silva, 

negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;  
b) dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na 

Súmula 106, desta Corte de Contas 

c) determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que: 
c.1) promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada de quintos ou décimos pelo exercício de função comissionada entre o período de 8/4/1998 e 
4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória que deverá ser absorvida por quaisquer reajustes 
futuros, nos termos do RE 638.115/CE, caso a incorporação tenha se dado por decisão judicial não 

transitada em julgado ou por decisão administrativa; 
c.2) dê ciência à interessada, no prazo de quinze dias contados da notificação desta deliberação, do 

inteiro teor deste decisum, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventua is 
recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente; 
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c.3) encaminhe ao Tribunal, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, 

comprovantes da data em que a interessada teve ciência do teor desta deliberação. 
1. Processo TC-005.114/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Tamara Lopes da Silva (373.750.831-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3490/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região/RJ e submetida 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/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, não consta a informação de que o pagamento das parcelas 

incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por ação judicia l 
transitada em julgado, podendo ter sido incorporada por decisão judicial não passada em julgado ou 

mediante decisão administrativa; 
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, 

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 de Gloria Ignez Sardinha de 
Almeida Losant Macedo, 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 1ª Região/RJ que: 
b.1.) se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas 

após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento 
da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 
638.115/CE; 

b.2.) se, entretanto, a vantagem dos “quintos/décimos” incorporados no período compreendido entre 
8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou 

mediante decisão administrativa, a parcela deverá ser destacada e transformada em “Parcela 
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 
638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ; 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-005.607/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Gloria Ignez Sardinha de Almeida Losant Macedo (001.964.277-62). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/rj. 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3491/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos relativos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regiona l 
Federal da 3ª 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; 
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 da parcela incorporada após a vigência da Lei 

9.624/1998 está amparado, nos termos informados na instrução, por força de decisão administrativa; 
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, 

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 de Madalena Aparecida Cunha 
Carvalho, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte 

de Contas; 
b) determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que promova o destaque das parcelas de 

“quintos/décimos” incorporadas pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 

transformando-as em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos exatos 
termos da 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, 
sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-006.627/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Madalena Aparecida Cunha Carvalho (021.049.828-55). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3492/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos relativos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região/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 
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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, não consta dos autos que o pagamento da parcela incorporada 

após a vigência da Lei 9.624/1998 está amparado por decisão judicial transitada em julgado, nos termos 
informados na instrução; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendime nto 
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, 
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 de Eliane Macena Lemos de 

Melo, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de 
Contas; 

b) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região/AL que promova o destaque da parcela 

de “quintos/décimos” incorporada pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 
transformando-a em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos exatos 

termos da 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, 
sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem; 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-006.701/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Eliane Macena Lemos de Melo (094.213.288-25). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região/al. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3493/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região e submetida 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/ 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 da parcela incorporada após a vigência da Lei 
9.624/1998 está amparado na Ação Ordinária 0012092-54.2005.4.01.3400 que tramitou na Justiça 

Federal/DF, ajuizada pelo Sindjus/DF, transitada em julgado em 12/7/2010; 
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, 
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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, 
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 de Valdecy Luiz de Oliveira, 

negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;  
b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, a despeito da negativa de registro do ato 

de aposentadoria do interessado, os "quintos"/"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 

Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem, 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-006.728/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Valdecy Luiz de Oliveira (186.599.851-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3494/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos relativos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regiona l 

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 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 da parcela incorporada após a vigência da Lei 

9.624/1998 está amparado, nos termos informados na instrução, por força de decisão administrativa; 

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, 
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 de Luiz Aparecido do Carmo, 

negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;  
b) determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que promova o destaque das parcelas de 

“quintos/décimos” incorporadas pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 
transformando-as em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos exatos 
termos da modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as 
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providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007, 

sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-007.431/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luiz Aparecido do Carmo (033.779.358-19). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
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 3495/2022 - 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-008.124/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Pedro Jose Moutinho (189.189.649-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 

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 3496/2022 - 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-008.143/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Francisco de Assis Batista (245.958.296-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 

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 3497/2022 - 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-008.148/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ivonete Gomes da Silva (239.941.931-68). 
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1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 

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 3498/2022 - 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-008.954/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Dora Chor (256.262.137-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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 3499/2022 - 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-009.931/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ligia Souza de Santana Pereira (293.111.524-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

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 3500/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos relativos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região/MG 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, não consta dos autos que o pagamento da parcela incorporada 

após a vigência da Lei 9.624/1998 está amparado por decisão judicial transitada em julgado, nos termos 
informados na instrução; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 56 

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, 

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 de Renaldo Cesar Bueno Alves  

da Silva, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte 

de Contas; 
b) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 

b.1.) se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas 
após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento 
da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 

638.115/CE; 
b.2.) se, entretanto, a vantagem dos “quintos/décimos” incorporados no período compreendido entre 

8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou 
mediante decisão administrativa, a parcela deverá ser destacada e transformada em “Parcela 
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 

638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-022.235/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Renaldo Cesar Bueno Alves da Silva (380.605.316-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/mg. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3501/2022 - 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-023.075/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria de Lourdes da Silva Quintela (223.547.601-59). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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 3502/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região/RS e submetida a este Tribunal 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/ 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 da parcela incorporada no período compreendido 
entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária Ação Ordinária 2003.71.00.057296-7, que 

tramitou na 2ª Vara Federal de Porto Alegre (RS), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (SINTRAJUFE), transitada em julgado em 30/8/2010; 

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, 

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 de Silvia de Ávila Berni, 

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 4ª Região/RS que, a despeito da negativa de 

registro do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos"/"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 Tribuna l 
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 4ª Região/RS 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-024.003/2021-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Silvia de Avila Berni (291.553.120-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/rs. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3503/2022 - 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-024.081/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Wilson Silveira de Oliveira (001.200.368-94). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 

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. 
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ACÓRDÃO Nº 3504/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região e submetida 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/ 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, não consta a informação de que o pagamento da parcela 

incorporada no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por ação judicial transitada 
em julgado, podendo ter sido incorporada por decisão judicial não passada em julgado ou mediante decisão 

administrativa; 
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, 

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 de Thelma Almeida de Oliveira, 
negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;  

b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que: 

b.1) se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas 
após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento 

da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 
638.115/CE; 

b.2) se, entretanto, a vantagem dos “quintos/décimos” incorporados no período compreendido entre 

8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou 
mediante decisão administrativa, a parcela deverá ser destacada e transformada em “Parcela 

Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 
638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação a interessada e ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-036.459/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Thelma Almeida de Oliveira (695.392.787-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3505/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região/SP e submetida 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/ 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 da parcela incorporada no período compreendido 

entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária 2004.61.00.000292-1, com trâmite na 22ª Vara 
da Seção Judiciária Federal de São Paulo, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal 

no Estado de São Paulo (SINTRAJUD), e transitada em julgado em 2/3/2011; 
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, 

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 de Toshio Kojima, 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 2ª Região/SP que, a despeito da negativa de 

registro do ato de aposentadoria do interessado, os "quintos"/"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 Tribuna l 
Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório;  

c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-036.490/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Toshio Kojima (043.222.748-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/sp. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3506/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho 
e submetida 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/ 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 da parcela incorporada no período compreendido 

entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária 0012092-54.2005.4.01.3400, ajuizada pelo 
Sindjus-DF, com trâmite na 7ª Vara da Justiça Federal/DF e transitada em julgado em 12/7/2010; 

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, 
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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, 
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 de Marioneide Farias Machado, 

negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;  
b) esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, a despeito da negativa de registro do ato de 

aposentadoria da interessada, os "quintos"/"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 

Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação a interessada e ao Tribunal Superior do Trabalho; 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-036.568/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Marioneide Farias Machado (492.926.411-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3507/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 12ª Região/SC e submetida 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/ 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 da parcela incorporada no período compreendido 

entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária- 2004.34.00.048565-0, novo 

número  0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7ª Vara da Justiça Federal/DF, com trânsito em 
julgado em 1º/8/2006, ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho 

(ANAJUSTRA), a que, comprovadamente, a interessada era filiada à época da proposição da referida ação 
e que autorizou a entidade associativa a defender os seus direitos no mencionado feito; 

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, 

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: 
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a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Bernardete Pegoraro 

Wundervald, 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 12ª Região que, a despeito da negativa de registro 
do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos"/"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 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 12ª Região/SC; 
e) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-036.688/2021-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Bernardete Pegoraro Wundervald (477.376.979-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/sc. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3508/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 12ª Região/SC e submetida 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/ 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 da parcela incorporada no período compreendido 
entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária- 2004.34.00.048565-0, novo 
número  0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7ª Vara da Justiça Federal/DF, com trânsito em 

julgado em 1º/8/2006, ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho 
(ANAJUSTRA), a que, comprovadamente, a interessada era filiada à época da proposição da referida ação 

e que autorizou a entidade associativa a defender os seus direitos no mencionado feito; 
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, 

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 de Lílian Maria Leal Witte, 
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 12ª Região/SC que, a despeito da negativa de 

registro do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos"/"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 Tribuna l 
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 12ª Região/SC; 
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d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-036.694/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Lilian Maria Leal Witte (542.033.849-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/sc. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3509/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 9ª Região e submetida 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/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 da parcela incorporada no período compreendido 

entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária - 2004.34.00.048565-0 que tramitou na Justiça 

Federal/DF, 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, 

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 de Rita de Cássia Canabrava 
Mendonça, 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 9ª Região que, a despeito da negativa de registro 

do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos"/"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 Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 
c) determinar ao órgão de origem que exclua, de imediato, parcela de “quintos/décimos” 

eventualmente incorporados após 4/9/2001 em desacordo com o RE 638.115/CE e sem suporte na decisão 

judicial 2004.34.00.048565-0, cientificando esta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da ciência 
desta deliberação, a efetivação da providência; 

d) determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento da determinação inserta no item c. 
e) dar ciência desta deliberação a interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região; 
f) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-036.876/2021-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Rita de Cassia Canabrava Mendonca (544.955.719-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3510/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

e submetida 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/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 da parcela incorporada no período compreendido 
entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária 0012092-54.2005.4.01.3400, ajuizada pelo 
Sindjus-DF, com trâmite na 7ª Vara da Justiça Federal/DF e transitada em julgado em 12/7/2010; 

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, 
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 de Maria de Fátima Barros da 

Silva, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de 
Contas; 

b) esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, a despeito da negativa de registro do ato de 
aposentadoria da interessada, os "quintos"/"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 
Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação a interessada e ao Tribunal Superior do Trabalho; 
d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-037.079/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Maria de Fatima Barros da Silva (226.649.551-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3511/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 17ª Região/ES e submetida 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/décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998; 
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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 da parcela incorporada no período compreendido 
entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária- 2004.34.00.048565-0, novo 
número  0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7ª Vara da Justiça Federal/DF, com trânsito em 

julgado em 1º/8/2006, ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho 
(ANAJUSTRA), a que, comprovadamente, a interessada era filiada à época da proposição da referida ação 

e que autorizou a entidade associativa a defender os seus direitos no mencionado feito; 
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, 

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 de Edwalda da América Duboc 
Fajardo Venturim, 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, os "quintos"/"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 Tribuna l 
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-040.239/2021-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Edwalda America Duboc Fajardo Venturim (765.435.447-91). 
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: 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. 

ACÓRDÃO Nº 3512/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de 

Pernambuco e submetida 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/ 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 da parcela incorporada no período compreendido 
entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado na Ação Ordinária 2002.83.00.14405-5, ajuizada pelo Sindicato 

dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco - SINTRAJUF, que tramitou na 6ª Vara da 
Justiça Federal/PE e transitada em julgado em 8/11/2006; 
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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, 

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 de Fernando Luiz Ramos de 

Lima, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de 

Contas; 
b) esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que, a despeito da negativa de registro 

do ato de aposentadoria do interessado, os "quintos"/"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 Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; 

1.7.2. arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-043.675/2021-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Fernando Luiz Ramos de Lima (179.485.094-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3513/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região/RS e submetida 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/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, nos termos da instrução da unidade técnica instrutiva, o 

pagamento da parcela incorporada no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado pela 
Ação Ordinária 2003.71.00.057296-7, que tramitou na 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, ajuizada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Rio Grande do Sul-SINTRAJUFE, transitada 

em julgado em 30/8/2010; 
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, 

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: 
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a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Manuel Kuhn Villar, 

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 4ª Região/RS que, a despeito da negativa de 

registro do ato de aposentadoria do interessado, os "quintos"/"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 Tribuna l 

Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório;  
c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-043.722/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Manuel Kuhn Villar (293.786.210-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/rs. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3514/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal do Paraná 
e submetida 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/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, nos termos da instrução da unidade técnica instrutiva, o 

pagamento da parcela incorporada no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado em 
ação judicial transitada em julgado em 29/9/2016; 

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, 

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 de José Humberto Boguszwsk i, 

negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;  

b) esclarecer a Universidade Federal do Paraná que, a despeito da negativa de registro do ato de 
aposentadoria do interessado, os "quintos"/"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 
Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação ao interessado e a Universidade Federal do Paraná; 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-045.025/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Jose Humberto Boguszewski (163.040.989-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3515/2022 - 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-005.161/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Maria Jose Machado Correa (446.708.267-00); Regina Auxiliadora Lannes Barreto 

Pereira (825.728.957-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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 3516/2022 - 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 Comando da Aeronáutica, prorrogando, em caráter excepcional, por mais 
30 (trinta) dias, reiniciando a contagem a partir de 11/06/2022, o prazo fixado para o cumprimento do 

Acórdão 1917/2022-1ª Câmara, anteriormente prorrogado pelo Acórdão 2949/2022-TCU-1ª Câmara, e dar 
ciência aos requerentes. 

1. Processo TC-043.901/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Leila Maria Manoel 

(348.215.707-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: 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 3517/2022 - 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-007.048/2022-0 (REFORMA) 

1.1. Interessado: Jose Domingos Braga (850.844.417-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
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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 3518/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em decorrência de comunicação 

realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), por meio do Ofício 
TCE/DP/NAS/GEEC 1008/2021, de 9/11/2021, sobre o Acórdão TC 508/2015, relatora Conselheira-

Substituta Alda Magalhães, prolatado no processo TC 0901753-7, relativamente ao exame da prestação de 
contas da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos (Empetur), relativa ao 
exercício de 2008. 

Considerando que aquele órgão de controle noticia a ocorrência de possíveis irregularidades no 
âmbito dos Convênios 627427/2008 e 629797/2008, ambos celebrados entre o Ministério do Turismo 

(MTur) e a Empetur, relativamente a apresentação shows com bandas e artistas, 
Considerando que segundo apurado pela unidade instrutiva deste Tribunal os referidos convênios se 

encontram, conforme registros do Siconv, na condição de “inadimplência suspensa no Siafi” e não há 

informação sobre o exame das respectivas prestações de contas por parte do MTur, 
Considerando que nesta Corte predomina o entendimento de que a responsabilidade primária pela 

fiscalização da correta aplicação de recursos da União repassados mediante transferências voluntárias é do 
órgão ou entidade concedente, a quem compete esgotadar as medidas administrativas para a recomposição 
de dano ao erário e, caso necessário, instaurar tomada de contas especial a ser posteriormente apreciada 

pelo Tribunal (precedentes: Acórdão 10.576/2017-TCU-1ª Câmara, relator Ministro-Substituto Augusto 
Sherman; Acórdão 675/2018-TCU-Plenário, relator Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 730/2019-TCU-

Plenário, relator Ministro Augusto Nardes), 
Considerando as proposições da SecexDesen no sentido de que se conheça da representação para 

determinar ao Ministério do Turismo as providências de sua alçada com vistas à análise das contas à luz 

das informações trazidas nesta representação, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, por 

unanimidade, em: 
a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso 

IV, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; 

b) determinar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 8º da Lei 8.443/1992 c/c o art. 4º, 
inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 90 (noventa) dias, reanalise as prestações de contas 

dos Convênios 627427/2008 e 629797/2008, celebrados com a Empresa de Turismo de Pernambuco 
Governador Eduardo Campos (Empetur), à luz das informações trazidas pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco nesta representação, remetendo, ao final do referido prazo, informações sobre as conclusões 

e providências adotadas a esta Corte de Contas; 
c) encaminhar cópia integral destes autos ao Ministério do Turismo como subsídio ao cumprimento 

da determinação; e 
d) dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 
1. Processo TC-003.744/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 
1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesen). 

1.5. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3519/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do 
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, 
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em considerar legal(is) e determinar o registro do(s) ato(s) de concessão de aposentadoria relacionado(s ) 

nos autos. 
1. Processo TC-008.159/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Helvecio Nunes de Almeida (353.814.857-00); Horacio Pecanha Igreja 
(306.092.247-00); Jeronymo Cesar Messa (376.968.587-34); Joseni Gouvea (525.328.797-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 3520/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do 
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, 

em considerar legal(is) e determinar o registro do(s) ato(s) de concessão de aposentadoria relacionado(s ) 
nos autos. 

1. Processo TC-009.003/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Cristina Aparecida de Pintor Jose (076.394.718-00); Diva Correa Santos 

(664.488.248-04); Elisabete Massako Sugahara Ferreira (043.708.128-10); Narcia Maria da Costa Bezerra 

(133.807.885-20); Zunilde Faria da Costa (208.799.701-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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 3521/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do 
RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, 

em considerar legal(is) e determinar o registro do(s) ato(s) de concessão de aposentadoria relacionado(s ) 
nos autos. 

1. Processo TC-009.013/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Carlos Augusto Cunha Filho (369.569.700-82); Gilberto Iserhard de Freitas 
(303.483.820-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 3522/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, e na forma do art. 
143, V, “e”, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em 

prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento da determinação 
constante do acórdão 1739/2022-TCU-1ª Câmara. 
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1. Processo TC-022.956/2020-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Almir Batista de Oliveira (266.850.867-34); Assessoria Especial de Controle 
Interno do Ministério da Economia; Carlos Roberto Ribeiro Vellozo (308.457.007-82); Celso Santos 

Carvalho (030.917.218-76); Elizabeth Silva Sette Bicalho (392.056.906-78); Herluino Seabra Guimaraes 
Neto (209.901.461-20); Ivone de Almeida Peixoto (061.539.094-34); Marcos Antonio Pereira de Oliveira 
Silva (294.610.226-20); Maria de Fatima Araujo Paiva (072.946.543-87); Maura Mello Martins 

(749.357.637-87); Paulo Jose Rodrigues da Silva (201.214.904-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 3523/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 

art. 216 e na forma do art. 143, V, “e”, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, 
ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo para 

cumprimento da determinação constante do item 1.7. do acórdão 2227/2022-TCU-1ª Câmara. 
1. Processo TC-023.343/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Marcolina Paiva Amoedo (058.999.232-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio 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 3524/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 

art. 216 e na forma do art. 143, V, “e”, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, 

ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo para 
cumprimento da determinação constante do item 1.7. do acórdão 2235/2022-TCU-1ª Câmara. 

1. Processo TC-024.220/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Gyselle Lamartine Nogueira Henriques (055.624.732-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 3525/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 
art. 143, V, “d”, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, 
por unanimidade em apostilar o Acórdão 2388/2022-TCU-1ª Câmara, para que onde constou em seu título 

“ACÓRDÃO Nº 3525/2022 - TCU - 1ª Câmara”, passe a constar “ACÓRDÃO Nº 2388/2022 - TCU - 1ª 
Câmara”. 

1. Processo TC-003.828/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 
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1.1. Interessados: Ana Gloria Cornelio Madruga (132.941.304-06); Celia Maria Assuncao de 

Vasconcelos (095.720.404-30); Damiana Camboim Goes (160.203.404-49); Judi Costa da Nobrega Nunes 
(552.495.664-72); Liduina Maria David Vieira (380.258.684-00); Luiz Gonzaga de Oliveira 

(024.931.953-53); Maria Lucia Correia Martinez (054.608.324-20); Maria Oliveira de Sa 
(885.567.944-91); Maria do Amparo Gomes de Medeiros (010.976.704-73); Mayra Rachel Assuncao de 
Vasconcellos (052.541.044-90); Romberg de Sa Gondim (049.795.374-99); Tereza Cristina Cesario 

Barbosa (308.721.894-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 3526/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, 
e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em 

considerar legal(is) e determinar o registro do(s) ato(s) de concessão de pensão civil em favor do(s) 
beneficiário(s) relacionado(s) nos autos. 

1. Processo TC-008.183/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Raina Marcos de Oliveira Campos (128.507.546-33); Robson Lopes 
(884.149.736-04). 

1.2. Órgã/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 3527/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, 

e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em 
considerar legal(is) e determinar o registro do(s) ato(s) de concessão de pensão militar em favor do(s) 
beneficiário(s) relacionado(s) nos autos. 

1. Processo TC-005.166/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Maria de Fatima Silva Marques da Fonseca (728.149.937-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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 3528/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 
art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas 
especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 
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regular do processo, e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 

230), aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego para conhecimento. 
1. Processo TC-026.252/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Benigno Ribeiro de Souza Filho (199.452.803-68); Jesualdo Cavalcanti Barros 
(001.541.563-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração e Logística. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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 3529/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que o fundamento para a instauração da presente tomada de contas especial, conforme 

consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a suposta ausência de 
funcionalidade das obras executadas no âmbito do contrato de repasse 787797/2013; 

Considerando que a unidade instrutiva concluiu que as referidas obras, ainda que imperfeitas, 

possuem condições de serem utilizadas pela população, o que fragiliza o fundamento adotado pela Caixa 
para instaurar a presente TCE, não tendo sido constatado pagamento por serviços que não tenham sido 

efetivamente executados; 
Considerando que a referida conclusão foi ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao 

TCU, que acrescentou que, inobstante se reconheça que algumas das aludidas falhas possam se refletir em 

menor durabilidade da pavimentação implantada, os autos carecem de informações minimamente 
suficientes para viabilizar eventual apuração dos prejuízos decorrentes. 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 
art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, “a”, todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas 

especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instruçao 

da unidade técnica (peça 55), aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal para conhecimento. 
1. Processo TC-029.662/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Porto da Construção Ltda (03.965.980/0001-55); Pronto Consultoria e Serviços 

Técnicos de Engenharia Ltda. (10.272.663/0001-19); Uilson de Moura Franca (688.528.194-87). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
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 3530/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde a ocorrência dos fatos geradores 

desta TCE, sem a devida notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, 

pois os recursos transferidos indevidamente referem-se ao exercício de 2001 e o responsável foi notificado 
sobre a irregularidade pela autoridade administrativa, pela primeira vez, somente em 2019; 

Considerando, assim, a inviabilidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 

art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas 
especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da 
instrução da unidade instrutiva (peça 24), responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - MS. 

1. Processo TC-045.682/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
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1.1. Responsável: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (06.553.564/0001-38). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
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 3531/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, na forma do art. 143, 
V, ‘a’, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 17 e 18), 
ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente solicitação para indeferir o pedido de acesso do 

Centro de Controle Interno do Exército como interessado nos TCs 009.335/2021-8, 009.334/2021-1, 
009.333/2021-1, 008.650/2021-7 e 006.893/2021-0; e conceder aos militares indicados no item 8, “c”, da 

instrução de peça 17, acesso via e-tcu aos TCs 009.335/2021-8, 009.334/2021-1, 009.333/2021-1, 
008.650/2021-7 e 006.893/2021-0 por período indeterminado, encerrar o processo e arquivar os autos, 
dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 17), ao solicitante para 

conhecimento. 
1. Processo TC-016.458/2021-4 (SOLICITAÇÃO) 

1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.4. Representação legal: não há. 
1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3532/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 029.343/2017-8 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 

3. Recorrente: Washington Luís de Oliveira (425.175.323-20) 
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Bacuri/MA 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (SecexTCE) 

8. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (48.798/OAB-DF), representando Washington Luís 
de Oliveira. 

9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Washington Luís de Oliveira 
contra o Acórdão 9.846/2021 - 1ª Câmara, que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou multa em razão 

de irregularidades na execução do Pnate, exercícios 2011 e 2012, no município de Bacuri/MA. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamentos nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração 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 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3532-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 3533/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 033.430/2018-7. 
1.1. Apenso: 047.570/2020-2 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Prestação de Contas de 2017. 
3. Responsáveis: Alfredo Paes dos Santos (022.304.612-49); Anderson Eufrásio de Oliveira 

(616.511.763-53); André Oliveira Cabral (745.852.152-04); Antônio Waldez Góes da Silva 

(126.175.552-91); Appio da Silva Tolentino (119.451.172-49); Bruno Monteiro Lobato (517.079.852-00); 
Carlito de Holanda Sobrinho (192.902.412-68); Carlos Henrique Salvador (609.914.962-72); Cilene de 

Jesus Jardim Dorea (257.350.042-04); Clécio Luís Vilhena Vieira (341.755.042-49); Confúcio Aires Moura 
(037.338.311-87); Cynthia de Toledo Losso (066.296.318-03); Diego Gomes Forero (516.536.302-30); 
Eliezir Viterbino da Silva (262.998.952-68); Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (061.551.972-53); 

Francisco Marcos Gonet Branco (296.056.101-59); Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (334.972.652-68); 
Haroldo Eurico Amoras dos Santos (028.785.342-04); Ian Ramalho Guerriero (310.499.888-41); Joao 

Carlos Paiva da Silva (064.870.412-20); Jose Lopo de Figueiredo Filho (046.695.762-91); José Gustavo 
Sampaio Gontijo (844.655.221-34); José Melo de Oliveira (011.825.952-00); Leonardo Perdiz da Costa 
(722.246.222-87); Marcelo Souza Pereira (679.874.602-06); Marcos Antônio Pereira (009.635.787-82); 

Marcos Jorge de Lima (598.678.252-68); Marcos Sergio Rotta (492.743.509-10); Maria Suely Silva 
Campos (181.485.062-72); Marivaldo Goncalves de Melo (276.084.172-34); Muni Lourenço Silva Júnior 

(405.480.662-72); Nelson Azevedo dos Santos (009.510.302-30); Oduval Lobato Neto (056.597.012-72); 
Oldemar Ianck (042.782.592-04); Orlando Henrique Costa de Oliveira (735.410.875-87); Paula Andrea 
Kanzler Soares (564.595.802-00); Paulo Iemini de Resende (000.691.322-91); Pedro Teixeira Chaves 

(280.204.809-00); Rafael Pontes Lima (627.365.312-72); Rebecca Martins Garcia (439.351.172-72); 
Ricardo Alvarez Miranda (155.333.012-91); Rodrigo Martins Prates (500.205.287-87); Rogério de Oliveira 

Gonçalves (889.620.247-72); Salomão Sidney Bohadana (806.280.527-15); Sergio Nogueira do 
Nascimento (647.813.212-91); Tiago Monteiro de Paiva (575.268.342-49); Wilson Evaristo 
(079.915.502-06). 

4. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

5.1. Revisor: Ministro Jorge Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 

8. Representação legal: Cassiano Cardoso Calandrelli, representando Emmanuel Ribeiro Sales de 
Aguiar; Plínio Ivan Pessoa da Silva (8.770/OAB-AM) e Sebastiao Gonçalves de Araújo Filho (9.665/OAB-

AM), representando Appio da Silva Tolentino; Atila Ferreira da Silva (5.969/OAB-AM), representando 
Rebecca Martins Garcia; Cassiano Cardoso Calandrelli, representando Marcelo Souza Pereira; Rosineide 
Kempim (4343/OAB-RO), representando Confúcio Aires Moura. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus, relativa ao exercício de 2017, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Marcelo Souza Pereira, Emmanue l 
Ribeiro Sales de Aguiar e Sérgio Nogueira do Nascimento; 

9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Oldemar Ianck e excluí- lo da relação 
processual; 

9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Sra. Rebecca 

Martins Garcia e Sr. Appio da Silva Tolentino, então superintendentes da Suframa, durante o exercício de 
2017; 

9.4. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sra. Rebecca Martins Garcia e Sr. Appio 
da Silva Tolentino, então superintendentes da Suframa, 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/TCU, face a constatação de que houve elevação, no exercício de 2017, do quantitativo de Relatórios 
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Demonstrativos com prazos normativos vencidos para emissão de parecer conclusivo e julgamento na fase 

de recurso administrativo, dando-lhes quitação; 
9.5. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs.(a) Alfredo Paes dos Santos, Anderson Eufrásio 

de Oliveira, André Oliveira Cabral, Antônio Waldez Góes da Silva, Bruno Monteiro Lobato, Carlito de 
Holanda Sobrinho, Carlos Henrique Salvador, Cilene de Jesus Jardim Dórea, Clécio Luís Vilhena Vieira, 
Confúcio Aires Moura, Cynthia de Toledo Losso, Diego Gomes Forero, Elieir Viterbino da Silva, 

Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar, Francisco Marcos Gonet Branco, Francisco Moreira Filho, Gustavo 
Adolfo Igrejas Filgueiras, Haroldo Eurico Amoras dos Santos, Ian Ramalho Guerriero, João Carlos Paiva 

da Silva, José Gustavo Sampaio Gontijo, Jose Lopo de Figueiredo Filho, José Melo de Oliveira, Leonardo 
Perdiz da Costa, Marcelo Souza Pereira, Marcos Sergio Rotta, Marcos Antônio Pereira, Marcos Jorge de 
Lima, Maria Suely Silva Campos, Marivaldo Gonçalves de Melo, Muni Lourenço Silva Júnior, Nelson 

Azevedo dos Santos, Oduval Lobato Neto, Orlando Henrique Costa de Oliveira, Paula Andrea Kanzler 
Soares, Paulo Iemini de Resende, Pedro Teixeira Chaves, Rafael Pontes Lima, Ricardo Alvarez Miranda, 

Rodrigo Martins Prates, Rogério de Oliveira Gonçalves, Salomão Sidney Bohadana, Tiago Monteiro de 
Paiva e Wilson Evaristo, 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/TCU, dando-lhes quitação 

plena; 
9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia e à Superintendência de Zona Franca de 

Manaus. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3533-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 
e Jorge Oliveira (Revisor). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3534/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 002.981/2022-0. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Suzana Lage Ferreira (376.951.851-91). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO. 
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 18ª Região/GO, em favor da Sra. Suzana Lage Ferreira,  

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. Suzana Lage Ferreira, 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 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO 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; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 76 

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; 

9.4. 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 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3534-21/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Vital 

do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3535/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 002.983/2022-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Monica Nascimento Cunha (244.640.231-34). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO. 

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 18ª Região/GO, em favor da Sra. Monica Nascimento Cunha,  
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. Monica Nascimento Cunha, recusando seu 

registro; 
9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO 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 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3535-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Vital 

do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3536/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 004.179/2022-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
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3. Interessada: Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda (137.709.930-04). 

4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4ª 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 de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regiona l 
Federal da 4ª Região, 

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. Adelina Laurinda Luz Borges de 
Miranda, 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 Tribunal Regional Federal da 4ª Região 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. 

Adelina Laurinda Luz Borges de Miranda 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 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3536-21/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Vital 

do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3537/2022 - TCU - 1ª Câmara. 

1. Processo nº TC 004.976/2022-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessado: Carlos Alberto Lopes (123.421.304-49). 

4. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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 pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, 
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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 nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 
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. Carlos Alberto Lopes, 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 ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 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 sr. Carlos Alberto Lopes, 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; 
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, 

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 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3537-21/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Vital 

do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3538/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.822/2022-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessada: Angelina Almeida Silva (355.929.071-68). 

4. Órgão: Senado Federal. 
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 pelo Senado Federal, 
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. Angelina Almeida Silva, 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, em particular as parcelas referentes aos 4/10 de FC-7 

incorporados, entre os anos de 1995 e 1997, em desacordo com a disciplina estabelecida no então vigente 
art. 3º da Lei 8.911/1994, 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; 
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9.3.2. corrija o valor das parcelas remanescentes 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-7, 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. 

Angelina Almeida Silva 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 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3538-21/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Vital 

do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3539/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.869/2021-9. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessado: Germano Bezerra da Nóbrega Junior (123.444.944-72). 

4. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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 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. Germano Bezerra da Nóbrega Junior, 
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 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3539-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Vital 

do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3540/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 020.187/2020-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40). 

3.2. Responsável: Mauricio de Siqueira Arcoverde (514.733.137-91). 
3.3. Recorrente: Mauricio de Siqueira Arcoverde (514.733.137-91).. 
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - NITERÓI/RJ - INSS/MPS. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: 
8.1. Antônio Silva Filho (62.179/OAB-RJ) e Adilza de Carvalho Nunes (63.333/OAB-RJ), 

representando Mauricio de Siqueira Arcoverde. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 

4.058/2021-1ª Câmara, proferido em tomada de contas especial, 
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 do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 

8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no estado do Rio de 
Janeiro e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3540-21/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Vital 

do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3541/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.745/2018-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 
3.2. Responsáveis: Lourencio Silva de Moraes (336.280.683-04); Prefeitura Municipal de 

Governador Edison Lobão - MA (01.597.627/0001-34). 
3.3. Recorrente: Lourencio Silva de Moraes (336.280.683-04). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
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); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Fabrício da Silva Macedo (8861/OAB-MA), representando Lourencio Silva 

de Moraes. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Lourencio 
Silva de Moraes contra a decisão tomada mediante o Acórdão 2.384/2021-1ª 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. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3541-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3542/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 033.953/2019-8. 

2. Grupo I - 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: Iracy de Freitas Nunes (279.689.872-53); José Waldoli Filgueira Valente 

(023.146.732-04). 

3.3. Recorrente: José Waldoli Filgueira Valente (023.146.732-04). 
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cametá - PA. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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: Kleyna Luize Almeida Contente Farias (26940/OAB-PA), representando José 
Waldoli Filgueira Valente; Sergio Batista Imbeloni, representando Iracy de Freitas Nunes. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José 
Waldoli Filgueira Valente contra o Acórdão 2.391/2021-1ª Câmara, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 285, caput, do Regimento Interno, 
diante das razões expostas pelo relator, em: 

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

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3542-21/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator), Vital 

do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3543/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 000.007/2020-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Andres Collazos Montes de Oca (017.401.946-75); Carlos Alberto Penteado 
Proenca (053.734.428-44); Convergence Technology Industria e Comercio de Eletronicos - Eireli 
(08.460.194/0001-10); Marisol Amador Duque (234.183.718-25). 
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4. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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: Heron Antloga (OAB/MG 136.098). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) de responsabilidade de Andres Collazos Montes de Oca, Carlos Alberto 

Penteado Proenca, Convergence Technology Industria e Comercio de Eletronicos - Eireli e Marisol Amador 
Duque, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio 
do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.09.0139.00; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1 acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Convergence 
Technology Industria e Comercio de Eletronicos - Eireli (08.460.194/0001-10) e Carlos Alberto Penteado 
Proenca (053.734.428-44); 

9.2 julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, nos termos do arts. 1º, inciso I, e 16, inciso II, 
e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas dos 

responsáveis Andres Collazos Montes de Oca (017.401.946-75); Carlos Alberto Penteado Proenca 
(053.734.428-44); Convergence Technology Industria e Comercio de Eletronicos - Eireli 
(08.460.194/0001-10); Marisol Amador Duque (234.183.718-25); 

9.3 notificar os responsáveis e a Finep acerca desta deliberação; 
9.4 arquivar os presentes autos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3543-21/22-1. 

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

(Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3544/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 001.222/2015-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 

3. Recorrente: Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME (10.895.535/0001-21). 
4. Entidade: Município de Jales - SP. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Alan Rodrigo Borim (OAB/SP 207.263) e Edmilson Marcos A. Oliveira 

(OAB/SP 128.352). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela 

empresa Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME, contra o Acórdão 1.852/2019-TCU-1ª Câmara; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração 
interposto pela empresa Anísio Mioto Eventos & Cia. Ltda - ME, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 

9.2. notificar a recorrente desta deliberação. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3544-21/22-1. 

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

(Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3545/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 002.706/2020-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 
3.2. Responsáveis: Eder Jakes Souza Aguiar (657.434.155-87); Gilberto dos Santos Freitas 

(495.269.795-91). 
4. Entidade: Município de Jussiape/BA. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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: Pablo Júlio de Jesus Souza (OAB/BA 29.399). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Gilberto dos Santos Freitas e Eder 
Jakes Souza Aguiar, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao municíp io 

de Jussiape/BA, por força do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo de 2013; 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 
9.1. julgar regulares as contas de Gilberto dos Santos Freitas (495.269.795-91), com fundamento nos 

arts. 1º, inciso I, 16, inciso I e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I e 207, inciso I, do 

Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 
9.2. julgar irregulares as contas de Eder Jakes Souza Aguiar (657.434.155-87), com fundamento nos 

arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, c/c os arts. 1º, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do 
TCU; 

9.3. aplicar a Eder Jakes Souza Aguiar (657.434.155-87), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 

8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 

214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), 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; 

9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos 
do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 

9.5. 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, nos termos do art. 26 da 
Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, 

a contar do recebimento da notificação, e os das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor 
mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como 

esclarecer aos responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer 
parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RI/TCU); 

9.6. notificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os responsáveis acerca 

da presente deliberação. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3545-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

(Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3546/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 003.899/2020-9. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Élio Lopes dos Santos (236.389.746-34). 
4. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
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 Desenvolvimento Regional em desfavor de Élio Lopes dos Santos (236.389.746-34), em razão de não 
comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 

13/2012, registro Siafi 671179, que tinha por objeto o atendimento emergencial de socorro e assistência às 
pessoas afetadas por enchentes e enxurradas no município de Guidoval/MG; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª  Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Élio Lopes dos Santos (236.389.746-34), 

dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os 
arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 

9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3546-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3547/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 005.660/2021-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 
3. Recorrente: Mereaim Sobreira Lima (826.555.021-91). 
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto 

pela ex-servidora Mereaim Sobreira Lima em face do Acórdão 17.631/2021-TCU-1ª Câmara, por meio do 
qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da 
recorrente; 

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. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Sra. Mereaim Sobreira Lima e ao Tribunal Superior do 

Trabalho. 
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10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3547-21/22-1. 

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

(Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3548/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 015.553/2020-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Genival Paulino de Sousa (133.004.664-15). 

4. Entidade: Município de Sumé - PB. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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: Maria Silvana Alves (OAB/PB 24.046). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo 

Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Genival Paulino de Sousa (CPF: 133.004.664-15), ex-
prefeito municipal de Sumé/PB, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 
54001257200800817, firmado entre a municipalidade e o referido Ministério; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 
169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o art. 6º, inciso II, da IN TCU 71/2012, ante a ausência 
dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao 

contraditório e da ampla defesa; 
9.2. notificar o Ministério do Turismo e o espólio do responsável acerca da presente decisão. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3548-21/22-1. 

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

(Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3549/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 020.210/2020-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Aurenice Correa Ribeiro (095.462.058-50) e Josehildo Taketa Bezerra 
(936.207.482-68). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Miguel Biz (OAB/PA 15.409-B), Eric Felipe Valente Pimenta (OAB/PA 

21.794); Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira (OAB/PA22.334). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa 

Econômica Federal, de responsabilidade de Josehildo Taketa Bezerra (936.207.482-68) e de Aurenice 
Correa Ribeiro (095.462.058-50), em decorrência da inexecução parcial do Contrato de Repasse 
43043/2009, registro Siafi 708392, sem aproveitamento da parte executada; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela responsável Aurenice Correa Ribeiro 

(095.462.058-50); 
9.2. julgar regulares as contas de Aurenice Correa Ribeiro (095.462.058-50), com fundamento nos 

arts. 1º, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c art. 207, parágrafo único, do Regimento 

Interno do TCU, dando-lhe quitação plena; 
9.3. julgar irregulares as contas de Josehildo Taketa Bezerra (936.207.482-68), ex-prefeito do 

município de Tomé-Açu/PA, com fundamento no inciso I do art. 1º e alíneas “b” e “c” do inciso III do 
art.16 da Lei 8.443/1992, c/c os incisos II e III do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 

9.4. condenar Josehildo Taketa Bezerra (936.207.482-68), ex-prefeito do município de Tomé-

Açu/PA, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento 
das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, 

para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso 
III, alínea “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo 

recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 
Quantificação do débito 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

15/3/2012 82.875,00 

3/10/2012 133.338,02 

8/8/2013 104.958,23 

21/11/2013 98.348,54 

29/4/2015 116.997,13 

9.5. aplicar ao responsável Josehildo Taketa Bezerra (936.207.482-68) a multa prevista no art. 57 da 
Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o 
Tribunal (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 do presente acórdão até a data do 

efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma 

do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicia l, 

o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre 

cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem 
prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 
implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.8. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3º 
do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas 

que considerar cabíveis; 
9.9. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e aos 

responsáveis. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3549-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

(Relator) e Jorge Oliveira. 
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13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3550/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.305/2021-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 
3. Recorrente: Raquel Cristina Rampani Santiago (049.540.878-64). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela ex-

servidora Raquel Cristina Rampani Santiago em face do Acórdão 16.677/2021-TCU-1ª Câmara, por meio 
do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da 
recorrente; 

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. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Sra. Raquel Cristina Rampani Santiago e ao Tribuna l 

Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3550-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

(Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3551/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.347/2021-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Aposentadoria). 

3. Recorrente: Maria Sousa Oliveira (256.099.471-20). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: não autou. 

7. Unidade Técnica: não atuou. 
8. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619) e outros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos 

por Maria Sousa Oliveira em face do Acórdão 3.056/2022-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de 

Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face do Acórdão 
11.174/2021-TCU-1ª Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor 

da recorrente; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da 
Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. dar ciência desta decisão à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e 
TO. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3551-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3552/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 036.621/2021-8. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 
3. Recorrente: Adriana Ligocki Lucchese (482.607.460-34). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Felipe Néri Dresch da Silveira (OAB/RS 33.779). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. 

Adriana Ligocki Lucchese em face do Acórdão 15.952/2021-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte 
de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; 

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. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando 

sem efeito o subitem “c.1” da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região/RS para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do 
Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da 

recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, 
considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do 

Processo 2003.71.00.057296-7, movido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio 
Grande do Sul - Sintrajufe, que tramitou no juízo da 2ª Vara Federal de Porto Alegre e cuja sentença de 
mérito transitou em julgado em 28/6/2010; 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região/RS. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3552-21/22-1. 

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

(Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3553/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 036.666/2021-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 

3. Recorrente: Maria Adelaide Sobral Araujo (399.555.674-49). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. 

Maria Adelaide Sobral Araujo em face do Acórdão 16.653/2021-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta 
Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; 

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. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando 

sem efeito os subitens “9.3.1” e “9.3.2” da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regiona l 
do Trabalho da 9ª Região para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no 

âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos 
proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes 
futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do 

Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal, 
que tramitou no juízo da 7ª Vara Federal de Brasília e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 

1º/8/2006; 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.  
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3553-21/22-1. 

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

(Relator) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3554/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 036.739/2021-9. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 
3. Recorrente: Carmem Lucia Ramos de Oliveira (382.640.481-53). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. 
Carmem Lucia Ramos de Oliveira em face do Acórdão 17.217/2021-TCU-1ª Câmara, por meio do qual 
esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; 

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. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando 
sem efeito os subitens “9.3.2”, “9.3.2.1” e “9.3.2.2” da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO para que siga o entendimento mais recente do Supremo 

Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de 
quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por 

reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos 
autos do Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciár io 
Federal, que tramitou no juízo da 7ª Vara Federal de Brasília e cuja sentença de mérito transitou em julgado 

em 1º/8/2006; 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 

Região/GO. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3554-21/22-1. 

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

(Relator) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3555/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 004.122/2017-8 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (em Recurso de Reconsideração em 

Tomada de Contas Especial) 
3. Embargante: espólio de Alberto Olavo de Carvalho (014.298.929-00) 
4. Unidade: Município de Ponta Grossa/PR 

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: Roberto Antônio Busato (7680/OAB-RR) e outros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelo espólio de Alberto Olavo de 

Carvalho em face do Acórdão 2726/2022 - 1ª Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração 
por ele apresentado contra o Acórdão 3512/2021 - 1ª Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), o qual, por 
sua vez, havia julgado irregulares as contas daquele ex-Secretário Municipal de Saúde em face da não 

comprovação de despesas referentes a Termos de Parceria celebrados entre o então Instituto de Saúde de 
Ponta Grossa e a Associação Beneficente dos Campos Gerais Madre Paulina, custeados com recursos do 

SUS, com imputação de débito. 
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 opostos pelo espólio de Alberto Olavo de Carvalho e 
acolhê-los parcialmente, para esclarecer, nos termos do voto que precede esta decisão, os fundamentos 

utilizados para o não reconhecimento da existência de prescrição da pretensão ressarcitória; 
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e 

voto que a fundamentam está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3555-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3556/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.843/2022-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessada: Izabela Costa Brochado (226.008.331-53) 
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. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante 

das 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 Izabela Costa Brochado, recusando 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 e proceda à restituição 

dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo 
expressa disposição judicial em sentido diverso; 

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 à interessada, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução 
dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 

9.2.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo 
judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria para Izabela Costa Brochado, submetendo-o ao 

exame desta Corte de Contas; 
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 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3556-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3557/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 020.051/2018-2 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 
3. Recorrente: Rose Meire das Mercês (368.990.705-53) 

4. Unidade: Município de Riachão do Jacuípe/BA 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 

8. Representação legal: Erico Victor Alves de Matos (34.359/OAB-BA), representando Maria Jussara 
de Jesus Oliveira; Leonam das Mercês Silveira (43.542/OAB-BA), representando Rose Meire das Mercês. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por 
Rose Meire das Mercês contra o Acórdão 2.429/2021-1ª Câmara, por meio do qual foram julgadas 

irregulares as contas da recorrente e de Maria Jussara de Jesus Oliveira, com a condenação ao pagamento 
do débito apurado nos autos e aplicação de multas individuais, tendo sido a recorrente considerada revel.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, excluindo Rose 

Meire das Mercês da relação processual; 
9.2. encaminhar cópia deste acórdão à 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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 92 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3557-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3558/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 021.449/2020-1 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsável: Afonso Messias Pereira dos Santos (003.487.436-45) 

4. Unidade: Fundo Municipal de Saúde de Monte Formoso/MG 
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 Fundo 

Nacional de Saúde em nome de Afonso Messias Pereira dos Santos, em razão da não comprovação da 
regular aplicação dos recursos repassados pela União. 

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 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 Afonso Messias Pereira dos Santos revel, dando-se prosseguimento ao processo; 
9.2. julgar irregulares as contas de Afonso Messias Pereira dos Santos, condenando-o ao pagamento 

das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, 
para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, 

atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data 
do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

20/10/2011 4.278,80 

21/11/2011 3.674,70 

19/12/2011 3.674,70 

21/8/2012 27.738,70 

21/8/2012 5.587,69 

21/11/2012 5.588,12 

30/11/2012 12.902,48 

20/12/2012 5.588,12 

22/1/2013 5.567,30 

21/3/2013 5.366,05 

22/4/2013 5.366,05 

6/5/2013 7.859,71 

6/5/2013 7.859,71 

19/6/2013 5.366,05 

2/7/2013 7.859,71 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

24/7/2013 5.366,05 

23/8/2013 5.366,05 

26/8/2013 7.859,71 

26/8/2013 7.859,71 

19/9/2013 5.366,05 

20/11/2013 7.859,71 

20/11/2013 5.366,05 

19/12/2013 5.366,05 

19/12/2013 7.859,71 

9.3. aplicar a Afonso Messias Pereira dos Santos multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o 
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente 
acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

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 responsável, ao Fundo Nacional de Saúde e à 

Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, 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 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3558-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3559/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.519/2021-1 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (em Aposentadoria) 
3. Recorrente: Claudia Hoffmann (630.093.159-53) 
4. Unidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

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 este pedido de reexame interposto por Claudia Hoffmann, ex-servidora 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em face do Acórdão 12.717/2021 - 1ª Câmara, que considerou 
ilegal e recusou o registro de seu ato de aposentadoria. 
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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. 48 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência 

ao órgão de origem que observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
638.115, de modo a manter a incorporação imune a absorção por reajustes futuros; e 

9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com 

a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponíve l 
no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3559-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3560/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.161/2020-9 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Francisco Gregório da Silva (024.728.302-97); Manoel Aladir Siqueira 
(039.294.852-49) 

4. Unidade: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - PA 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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: Raimunda Guimarães da Silva, representando Francisco Gregório da Silva. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor dos ex-prefeitos Francisco Gregório da Silva (de 

1/1/2005 a 30/5/2005) e Manoel Aladir Siqueira (de 1/6/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação 
da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa de Apoio aos Sistemas de 
Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006, 

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. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 

9.2. enviar cópia desta decisão ao FNDE e aos espólios e/ou herdeiros de Francisco Gregório da Silva 

e Manoel Aladir Siqueira, 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 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3560-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3561/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.956/2020-1 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Aline de Freitas Paiva Pires (086.983.106-21); Município de Iraí de Minas/MG 
(18.158.642/0001-89) 

4. Unidade: Município de Iraí de Minas/MG 
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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: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Saúde, originalmente em nome do Município de Iraí de Minas/MG, em razão da não 
comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, em especial aqueles relativos ao Piso 

de Atenção Básica - PAB. 
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 II, 18, e 23, inciso II, da Lei 

8.443/1992, em: 
9.1. excluir o Município de Iraí de Minas da relação processual; 

9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Aline de Freitas Paiva Pires e dar-lhe quitação; 
9.3. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, com 

a informação de que o relatório e voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço 

www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3561-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3562/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 028.368/2020-7 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Alírio Dantas de Azevedo Filho (178.961.345-00); Associação Cultural Jacuipense 

(13.227.020/0001-41) 
4. Unidade: Secretaria Especial do Esporte 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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: não há. 
9. Acórdão: 
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do 

Esporte do Ministério da Cidadania contra a Associação Cultural Jacuipense - ACJ e seu ex-presidente 
Alírio Dantas de Azevedo Filho em razão da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos 

do Convênio 755.725/2011, por meio do qual foi repassado R$ 1,45 milhão para confecção de 90.000 jogos 
de damas. 

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 “c”; 19; 23, inciso 
III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, 

alínea “a”; art. 217, §§ 1º e 2º; e 267 do Regimento Interno, em: 
9.1. rejeitar as alegações de defesa de Alírio Dantas de Azevedo Filho e da Associação Cultura l 

Jacuipense; 

9.2. julgar irregulares suas contas; 
9.3. condená-los em solidariedade ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 

1.448.996,37 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e 
sete centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 29/7/2011 até a data do 
recolhimento, na forma da legislação em vigor; 
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9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro 

Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do recolhimento, na forma da 
legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo; 

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, à Secretaria Especial de Esporte e ao 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, 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 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3562-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3563/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 036.726/2021-4 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (em Aposentadoria) 
3. Recorrente: José Geraldo Miranda (031.823.848-99) 

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 
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 por José Geraldo Miranda, ex-servidor 
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, contra o Acórdão 17.999/2021 - 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 judicia l 

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 1.7.1.2 da deliberação recorrida, mantida, entretanto, a apreciação pela ilegalidade do 

ato de aposentadoria recorrente; 
9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente e ao TRT da 15ª 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 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3563-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3564/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 038.482/2018-5 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recursos de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 

3. Recorrentes: José Farias de Castro (160.776.953-00); Omar de Caldas Furtado Filho 
(100.663.903-97) 

4. Unidade: Município de Brejo - MA 
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 Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE) 
8. Representação legal: 
8.1. Sérgio Eduardo de Matos Chaves (7.405/OAB-MA) e Antonio Gonçalves Marques Filho 

(6.527/OAB-MA), representando José Farias de Castro; 
8.2. Frederico de Sousa Almeida Duarte (11.681/OAB-MA), Sebastião Moreira Maranhão Neto 

(6.297/OAB-MA) e outros, representando Omar de Caldas Furtado Filho. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase 

processual, de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4.786/2021 - 1ª Câmara, que julgou 
irregulares as contas dos recorrentes em razão da omissão no dever de prestar contas e da ausência de 

comprovação da boa e regular utilização das verbas recebidas no ano de 2016 à conta do Programa de 
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos - Peja. 

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 dos recursos de reconsideração interpostos por José Farias de Castro e Omar de Caldas 

Furtado Filho; 
9.2. negar provimento ao recurso de José Farias de Castro; 
9.3. dar provimento parcial ao recurso de Omar de Caldas Furtado Filho; 

9.4. alterar os valores dos débitos constantes do item 9.5 do Acórdão 4.786/2021 - 1ª Câmara, que 
passam a ser exclusivamente os seguintes: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

19/8/2016 9.659,42 

20/9/2016 106.986,27 

9.5. alterar o valor da multa constante do item 9.6 do Acórdão 4786/2021 - 1ª Câmara, que passa a 
ser de R$ 15.000 (quinze mil reais); 

9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do 
Maranhão, em aditamento ao Ofício 15907/2021-TCU/Seproc, com a informação de que seu inteiro teor, 

bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3564-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 3565/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 040.322/2021-1 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (em Aposentadoria) 

3. Interessados/Recorrentes: 
3.1. Interessada: Vanessa Aparecida de Souza (372.015.901-97) 
3.2. Recorrente: Senado Federal 

4. Unidade: Senado Federal 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Senado 
Federal contra o Acórdão 17.230/2021-1ª Câmara, por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão 
de aposentadoria emitido em nome de Vanessa Aparecida de Souza, devido à inclusão da rubrica “opção” 

e à correção de parcela de quintos incorporados vinculada a reajustes concedidos aos servidores do Senado 
Federal por meio de leis específicas, que não se caracterizam como leis de revisão geral de remuneração do 

funcionalismo federal, conforme exigido pela Lei 9.527/1997. 
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. 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2 encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, 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 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3565-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3566/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 047.480/2020-3 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsável: Mariana Bernardi Bif (069.781.759-86) 
4. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

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: 

VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Mariana Bernardi Bif, em razão de 

inadimplência do termo de parcelamento firmado no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de 
Bolsa no Exterior 205233/2014-7. 

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, alíneas “b” e “c”; 23, inciso III; 
26; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 217 do Regimento Interno, em: 

9.1. rejeitar as alegações de defesa de Mariana Bernardi Bif; 
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9.2. julgar irregulares as contas de Mariana Bernardi Bif e condená-la ao recolhimento, aos cofres do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da importância de R$ 797.622,49, 
atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 31/3/2020 até a data do pagamento; 

9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribuna l, 
do recolhimento da dívida acima imputada; 

9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 

9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança 
judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em 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 incidênc ia, 
sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e 
alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no 

vencimento antecipado do saldo devedor; 
9.6. encaminhar cópia deste acórdão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, 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 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3566-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3567/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 002.329/2020-4. 
2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 
3.2. Responsáveis: Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional (00.409.688/0001-68); 

Wirton Geraldo Damaceno de Araújo (529.070.666-68). 
4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

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 desfavor de Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional e Wirton Geraldo 
Damaceno de Araújo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta 

do Convênio 116/2007 (Siafi 592386), firmado entre a União e a instituição, que tinha por objeto “Show 
40 Anos de Rock Brasil - Jovem Guarda”, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar revéis Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional e Wirton Geraldo 

Damaceno de Araújo, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional 

e Wirton Geraldo Damaceno de Araújo, com base no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe 

quitação; 
9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3567-21/22-1. 
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13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3568/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 003.797/2021-0. 

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessados: Antonio Carlos Vieira, CPF 171.312.435-15; Jerusa de Oliveira Rego, CPF 

090.601.891-91; Maria Inez Araujo Ramos, CPF 378.220.126-49. 
4. Órgão/Entidade: Senado Federal. 
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 atos de aposentadoria 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, em: 

9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 3 (ato nº 42866/2020), 4 (ato nº 54803/2020) e 5 
(ato nº 88983/2020), relativos à alteração da aposentadoria de Jerusa de Oliveira Rego e às concessões 

iniciais da aposentadoria de Maria Inez Araujo Ramos e Antonio Carlos Vieira, negando-lhes os registros 
correspondentes, 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 aos interessados 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 

dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. alerte as Sras. Jerusa de Oliveira Rego e Maria Inez Araujo Ramos e o Sr. Antonio Carlos 

Vieira no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não 
providos, não os 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 os 

interessados tiveram ciência desta deliberação; 
9.3.4. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de “quintos/décimos” com base na Lei 

13.302/2016; 
9.3.5. após a adoção da providência referida no item precedente, promova, no que se refere ao ato de 

concessão inicial de aposentadoria a Maria Inez Araújo Ramos, 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; 

9.3.6. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os 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: 
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9.4.1. promova no Sistema Sisac/e-Pessoal o registro do mérito do ato inicial nº de controle 

30734703-04-2017-000228-1, do servidor Antônio Carlos Vieira, já apreciado pela ilegalidade por meio 
do Acórdão 8906/2020 - TCU - 2ª Câmara, Relatora Ministra Ana Arraes; 

9.4.2. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 supra; 
9.4.3. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3568-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3569/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1.Processo TC 005.152/2022-4 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Pensão Militar. 
3. Interessada: Isabel de Andrade Bock, CPF 006.439.198-13. 

4. Órgão/Entidade/Unidade: 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 pensão militar, 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, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, 
ACORDAM em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar de Isabel de Andrade Bock, 
negando-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: 
9.3.1. comunique à interessada, 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, o inteiro teor deste Acórdão, 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 Sr.ª Isabel de Andrade Bock, no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da 
interposição de eventual recurso, caso não provido, não a exime da devolução dos valores indevidamente 

percebidos após a notificação; 
9.3.3. oriente a interessada no sentido de que ela poderá optar por continuar percebendo a pensão 

militar ora analisada e um dos benefícios previdenciários do Regime Geral (pensão civil/aposentadoria); 

9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a 
interessada teve ciência desta deliberação; 

9.3.5. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2º do Regimento Interno, e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada 
para oportuna deliberação do Tribunal; 

9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica; 
9.5. determinar à Sefip que: 

9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste Acórdão; 
9.5.2. arquive os autos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3569-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3570/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 006.559/2017-4. 
2. Grupo II - Classe I - Assunto: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsáveis: Ana Paula Kummer Hora Guimarães (291.826.625-68); Belivaldo Chagas Silva 
(174.569.405-68); José Paulo dos Santos Neto (352.593.885-34); José Fernandes de Lima 

(045.294.054-00); Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear 
(04.816.878/0001-50). 

3.2. Recorrentes: Ana Paula Kummer Hora Guimarães (291.826.625-68) e Sociedade de Estudos 

Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear (04.816.878/0001-50). 
4. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Sergipe. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: não atuou. 
8. Representações legais: Rosemberg Mota Rocha (5.598/OAB-SE), representando José Paulo dos 

Santos Neto; Flávia Ferraciolli Manso (265654/OAB-SP), Leo Wojdyslawski (206971/OAB-SP) e outros, 
representando Carlos Roberto Britto Aragão e Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - 
Sociedade Semear; Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia (5.778/OAB-SE), Clóvis Barbosa de Melo 

(14.277/OAB-SE) e outros, representando José Fernandes de Lima; José Gilton Pinto Garcia (320/OAB-
SE), representando Belivaldo Chagas Silva; Emanuel Messias Barboza Moura Junior (2851/OAB-SE), 

representando Ana Paula Kummer Hora Guimarães. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Ana Paula 

Kummer Hora Guimarães e Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear em 
face do Acórdão 1109/2022 - TCU - 1ª Câmara, que julgou irregulares suas contas e as condenou em débito 

solidário, além de aplicar-lhes multa, em face de irregularidades na execução de ações do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens Urbano, nos exercícios de 2009 a 2011, no Estado de Sergipe, representadas 
a este Tribunal pelo Ministério Público daquele Estado, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Ana Paula Kummer Hora Guimarães e 
pela Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear, com fundamento nos arts. 
34 da Lei 8.443/1992 e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 

9.2. dar ciência deste Acórdão às embargantes. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3570-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3571/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 008.753/2020-2. 
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2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Carmen Lucia Cruvinel, CPF 221.316.471-15. 
4. Órgão/Entidade: Senado Federal. 

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 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 tacitamente registrado, em 06/06/2022, o ato de concessão inicial de aposentadoria a 

Carmen Lucia Cruvinel (ato nº 30734703-04-2015-000220-0); 

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 de aposentadoria a Carmen Lucia Cruvinel (ato 
nº 30734703-04-2015-000220-0); e 

9.3. dar ciência desta deliberação ao Senado Federal. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3571-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3572/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.639/2021-0. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Érica Kittler Boese, CPF 437.636.690-00. 
4. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 

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 aposentadoria, 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 os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Érica Kittler Boese, 
negando-lhe o 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 Corte de Contas; 
9.3. determinar ao órgão de origem que: 

9.3.1. comunique a interessada, 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 
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da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, 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 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; 

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

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. emita, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2º, do Regimento Interno e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria livre das irregularidades ora apontadas 
para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 

9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS; 

9.5. determinar à Sefip que: 
9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 

9.5.2. arquive os autos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3572-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3573/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 028.989/2020-1. 

2. Grupo II - Classe I - Assunto: Tomada de contas especial. 
3. Responsáveis: José Martinho dos Santos Barros (175.662.903-04); Marco Antônio Rodrigues de 

Sousa (767.176.743-34). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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: 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 razão da omissão no dever de prestar contas dos 
recursos transferidos ao Município de Cantanhede/MA para as ações do Programa de Educação Infantil - 
Apoio Suplementar, no exercício de 2012, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar revéis os responsáveis Srs. José Martinho dos Santos Barros e Marco Antônio 
Rodrigues de Sousa, ex-Prefeitos do Município de Cantanhede/MA, com fundamento no art. 12, § 3º, da 
Lei nº 8.443/1992; 

9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos referidos responsáveis Srs. José Martinho dos Santos 
Barros e Marco Antônio Rodrigues de Sousa, com fundamento nos artigos 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/TCU, 
dando-se lhes quitação; 

9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - Fnde. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3573-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3574/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 032.400/2021-7. 
2. Grupo II - Classe IV - Assunto: Atos de Admissão. 

3. Interessados: Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita, CPF 000.370.832-28; Mahmoud 
Nagib Mehanna, CPF 698.690.572-68; Rafael Paes de Barros, CPF 001.078.132-38; Romeu Botelho dos 

Santos, CPF 106.768.722-04; Vanessa de Melo Santana, CPF 956.177.442-91. 
4. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 
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 atos de admissão 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 constantes das peças 3, 5, 6 e 7, relativos, respectivamente, às admissões 

de Rafael Paes de Barros (ato nº 130840/2020), Vanessa de Melo Santana (ato nº 136335/2020), Mahmoud 
Nagib Mehanna (ato nº 138644/2020) e Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita (ato 
nº 139599/2020), autorizando- lhes os respectivos registros, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento 

Interno desta Corte de Contas; 
9.2. destacar o ato constante da peça 4 (ato nº 131551/2020), relativo à admissão de Romeu Botelho 

dos Santos, constituindo-se apartado; 
9.3. já no âmbito do apartado referido no item precedente, realizar diligência junto ao Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, a fim de que, em relação ao servidor Romeu Botelho dos 

Santos (CPF 106.768.722-04): 
9.3.1. encaminhe cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo 

interessado quando de sua posse no cargo de Administrador junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Rondônia; 

9.3.2. comprove que o servidor não acumula os cargos/empregos informados na Rais - Ano base 2020 

(peça 11), os quais são inacumuláveis, por intermédio do envio de cópia das portarias de exoneração 
eventualmente existentes, ou pela formalização de opção por apenas um cargo/emprego, se confirmada a 

acumulação irregular; 
9.4. determinar à Sefip que: 
9.4.1. dê ciência desta deliberação ao órgão/entidade de origem e aos interessados; 

9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3574-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3575/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 035.797/2019-3. 
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2. Grupo II - Classe I - Assunto: Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Leonardo Arruda Câmara (019.831.804-91); Thiago Cortez Meira de Medeiros 

(310.049.621-34). 
3.2. Recorrente: Leonardo Arruda Câmara (019.831.804-91). 
4. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: não atuou. 
8. Representação legal: Erica Lopes Araripe do Nascimento (10575/OAB-RN), representando 

Leonardo Arruda Câmara; Thiago Cortez Meira de Medeiros (4650/OAB-RN), representando Thiago 
Cortez Meira de Medeiros. 

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

Câmara em face do Acórdão 1.730/2022 - 1ª Câmara, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 
c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3575-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3576/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 036.881/2021-0. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Mellina Motta de Paula Bernardes, CPF 409.201.351-53. 
4. Órgão/Entidade: Senado Federal. 

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 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 6981/2019), relativo à concessão inicial da 

aposentadoria de Mellina Motta de Paula Bernardes, 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: 
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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. Mellina Motta de Paula Bernardes 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. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de “quintos/décimos” com base na Lei 

13.302/2016; 

9.3.5. após a adoção da providência referida no item 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; 

9.3.6. 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 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3576-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3577/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 037.145/2021-5. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Harismario Barcelos Pinto, CPF 055.408.521-68. 
4. Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio 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 aposentadoria (alteração), 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 os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Harismario Barcelos Pinto, 
negando-lhe o 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 Corte de Contas; 

9.3. determinar ao órgão de origem que: 
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9.3.1. comunique o interessado, 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, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato 

ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. alerte o interessado no sentido 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, comprovantes de que o 

interessado teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. emita, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2º, do Regimento Interno e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria do Sr. Harismario Barcelos Pinto, livre 

da irregularidade ora apontada (parcela de opção), para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 
9.4. dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados; 

9.5. determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento das determinações insertas nos itens 9.3.1 a 
9.3.4; 

9.6. arquivar os autos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3577-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3578/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 037.198/2019-0. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Sociedade Beneficente e Recreativa Imperadores (CNPJ: 89.402.531/0001- 14) e 
Rodrigo da Silva Costa (CPF: 607.311.090- 15). 

4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 
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. Representação legal: Guilherme Grando (110.784/OAB-RS) e outros, representando Sociedade 

Beneficente e Recreativa Imperadores. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria 

Especial da Cultura em desfavor da Sociedade Beneficente e Recreativa Imperadores e do Senhor Rodrigo 
da Silva Costa em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto 

cultural Pronac 144673, que tinha como objetivo subsidiar a Escola de Samba Imperadores do Samba no 
Desfile de Rua do Carnaval de Porto Alegre no ano de 2015, 

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 revel o responsável Rodrigo da Silva Costa (CPF: 607.311.090-15), para todos os 

efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sociedade Beneficente e Recreativa 

Imperadores (CNPJ: 89.402.531/0001-14); 

9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 
8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Sociedade Beneficente 

e Recreativa Imperadores (CNPJ: 89.402.531/0001-14) e Rodrigo da Silva Costa (CPF: 607.311.090-15), 
condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva 
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quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o 

recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, 
alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU.  

Quantificação do débito 

DATA DE OCORRÊNCIA VALOR HISTÓRICO (R$) 

4/2/2015 102.000,00 

Valor atualizado do débito (com juros) em 9/6/2022: R$ 161.026,11. 
9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Sociedade Beneficente e Recreativa Imperadores 

(CNPJ: 89.402.531/0001-14) e Rodrigo da Silva Costa (CPF: 607.311.090-15), a multa prevista no art. 57 
da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 

reais),fixando- lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribuna l 
(art. 214, 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 data do efetivo recolhimento, se paga 

após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na 

forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.6. esclarecer ao responsável Rodrigo da Silva Costa (CPF: 607.311.090-15) que, caso se demonstre, 

por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, 

o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da 
multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 

9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, 
nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para 
adoção das medidas que entender cabíveis; e 

9.8. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Cultura e aos responsáveis. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3578-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3579/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 040.034/2021-6. 

2. Grupo II - Classe IV - Assunto: Ato de Admissão. 
3. Interessada: Silvania Ramos Peres, CPF 765.855.306-91. 
4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

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 admissão submetido à apreciação deste Tribuna l 
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, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado 

o ato nº 1374/2018 (peça 3), atinente à admissão de Silvania Ramos Peres, tendo em vista a perda de seu 
objeto; 
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9.2. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3579-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3580/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 043.854/2021-4 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Pensão Militar. 

3. Interessadas: Nylza Fernandes da Silva Brunner, CPF 272.011.985-72; Rosângela Brunner 
Milantonio, CPF 661.547.238-49, e Solange Brunner Pavone, CPF 049.803.998-60. 

4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando Militar 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 pensão militar, 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, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, 
ACORDAM em: 

9.1. considerar tacitamente registrado em 19/6/2022 o ato constante da peça 3, relativo à pensão 
militar instituída em favor de Nylza Fernandes da Silva Brunner, Rosângela Brunner Milantonio e de 
Solange Brunner Pavone, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos 

procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 
122/2021-Plenário; 

9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Comando Militar do Exército. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3580-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3581/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 002.662/2018-3. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis/Interessado: 

3.2. Responsáveis: Andreson Adriano Oliveira Cavalcante (633.049.612-91); Raimundo Wanderlan 
Penalber Sampaio (134.048.062-04); Trenna Construtora e Incorporadora Ltda. (02.161.724/0001-42); E. 

R. Construção Civil Ltda. (08.642.595/0001-90). 
3.2. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
4. Entidade: Município de Autazes/AM. 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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: Patricia Gomes de Abreu (4447/OAB-AM), Eurismar Matos da Silva 

(9221/OAB-AM) e outros, representando Andreson Adriano Oliveira Cavalcante; Patricia Gomes de Abreu 
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(4447/OAB-AM), Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM) e outros, representando município de 

Autazes/AM. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa à aplicação dos recursos repassados ao 
município de Autazes/AM no âmbito do termo de compromisso 203615/2012- PAC II - Proinfância. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo relator, em: 

9.1. excluir a empresa L. C. V. da Conceição e os Srs. Luis Carlos Vieira da Conceição e José Thomé 
Filho do rol de responsáveis; 

9.2. considerar revéis Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, Trenna Construtora e Incorporadora 

Ltda. e E. R. Construção Civil Ltda., para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, 
dando-se prosseguimento ao processo; 

9.3. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Andreson Adriano Oliveira Cavalcante, com 
fundamento no art. 1º, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 

9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, com fundamento nos 

arts. 1º, I, 16, III “c”, § 2º, da Lei 8.443/1992; 
9.5. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas  

monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do 
efetivo recolhimento, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 
comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos 

cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor: 
9.5.1. Responsabilidade individual de Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio: 

Data de ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 

27/6/2012 302.208,36 Débito 

3/10/2012 290.868,88 Débito 

3/10/2012 290.603,90 Débito 

10/10/2012 135.999,25 Débito 

3/1/2013 358.736,02 Débito 

31/7/2014 (11,86) Crédito 

9.5.2. Responsabilidade solidária de Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e Trenna Construtora 

e Incorporadora Ltda.: 

Data de ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 

23/1/2013 96.115,20 Débito 

25/1/2013 146.000,00 Débito 

9.5.3. Responsabilidade solidária de Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e E. R. Construção 
Civil Ltda.: 

Data de ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 

23/8/2013 63.148,48 Débito 

24/6/2014 110.000,00 Débito 

9.6. aplicar ao Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e às empresas Trenna Construtora e 
Incorporadora Ltda. e E. R. Construção Civil Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos 

valores abaixo relacionados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 
comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do 

Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do 
efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
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Responsável Valor (R$) 

Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio 250.000,00 

Trenna Construtora e Incorporadora Ltda. 170.000,00 

E. R. Construção Civil Ltda. 110.000,00 

9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a 
cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, 

§§ 1º e 2º, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, 
corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira 
parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais 
parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, 

no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de 
comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 
9.9. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em 

cumprimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992; 

9.10. enviar cópia deste acórdão a L. C. V. da Conceição, Luis Carlos Vieira da Conceição, Raimundo 
Wanderlan Penalber Sampaio, Trenna Construtora e Incorporadora Ltda., E. R. Construção Civil Ltda. e 

Andreson Adriano Oliveira Cavalcante; 
9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para 

consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3581-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3582/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 003.800/2019-9. 
2. Grupo II - Classe: I - Assunto: Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro 

(42.591.099/0001-93); Marcelo José Salles de Almeida (738.146.287-72); Orlando Santos Diniz 

(793.078.767-20). 
3.2. Recorrentes: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro 

(42.591.099/0001-93); Marcelo José Salles de Almeida (738.146.287-72). 
4. Entidades: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regiona l 

do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 

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

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Marcos José Santos Meira (OAB/RJ 219088), André Luís Santos Meira 

(OAB/DF 25297) e outros, representando Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
do Rio de Janeiro; José Roberto Borges Tenório (OAB/RJ 56635), Aline Alves Ferreira (OAB/RJ 131694) 

e outros, representando Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Guilherme Costa 
Marques (OAB/RJ 121717), Patrícia Ribeiro Vieira (OAB/RJ 131506) e outros, representando Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro - OAB/RJ; Gabriel Nogueira Portella Nunes 
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Pinto Bravo (OAB/RJ 136546), Felipe Balthazar de Almeida (OAB/RJ 153556) e outros, representando 

Marcelo José Salles de Almeida; Raphaela Cunha Justo da Silva (OAB/RJ 94117), Anderson Prezia Franco 
(OAB/DF 59780) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; 

Alessandro Domenico de Magalhães Franco (OAB/SP 138750) e Marcelo Campos (OAB/SP 121598), 
representando Orlando Santos Diniz. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcelo José Salles de 
Almeida e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro contra 

o acórdão 1297/2022-TCU-1ª Câmara. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante 

as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o at. 287 do 

RI/TCU, em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcelo José Salles de Almeida e pela 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, para, no mérito, negar-
lhes provimento; 

9.2. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para 

consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3582-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3583/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 018.050/2020-4. 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis/Interessado: 

3.1. Responsáveis: Maria Auxiliadora Moura Vasconcelos (138.796.265-53); Sociedade Eunice 
Weaver de Aracaju (13.042.387/0001-90). 

3.2. Interessado: Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia. 

4. Entidade: Sociedade Eunice Weaver de Aracaju. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
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 Diretoria de 

Administração e Logística do Ministério da Economia relativa ao convênio 38/2005 celebrado com a 
Sociedade Eunice Weaver de Aracaju. 

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 revel a Sociedade Eunice Weaver de Aracaju, para todos os efeitos, dando-se 

prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Maria Auxiliadora Moura Vasconcelos e da 

Sociedade Eunice Weaver de Aracaju, com fundamento no art. 1º, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, 

dando-lhes quitação; 
9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da 

Economia e aos responsáveis; 
9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia 

seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; 
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9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3583-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3584/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 020.185/2021-9. 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Pensão Civil. 

3. Interessados: Ana Carolina Coutinho Bastos Flores Lopes (174.941.917-39); Arni Brunno Sondahl 
(057.462.089-30); Arnisson Augusto Sondahl (057.462.149-06); Bromilda Aparecida Boska Sondahl 

(503.538.709-78); Dilza Aparecida Lima Lopes (081.921.727-16); Helena Iraci Flores de Paiva 
(289.803.950-00); Lucas Girao Soares (157.239.137-51); Marlene de Goes Sondahl (393.900.809-59); 
Renata Harfield Castanheira Lannes (864.867.807-20); Rita Leite de Sousa Paiva (584.347.713-49). 

4. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

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 concessão de pensões civis pelo Departamento de 
Polícia Federal. 

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 legais os atos de pensão civil instituídos por Adriano Antonio Soares (46817/2020, 

peça 3), Arni Augusto Americano Sondahl (46913/2020, peça 4), Nelson Geraldo Flores Lopes 
(47068/2020, peça 5) e Mozart Pereira Paiva (47166/2020, peça 6), concedendo-lhes o respectivo registro, 
nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU; 

9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Irandy de Paiva (47231/2020, peça 7), 
recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU; 

9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela 
pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 

9.4. determinar ao Departamento de Polícia Federal que: 

9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato 
impugnado no item 9.2, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, 

do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007; 
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo 
encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 

9.4.3. cadastre novo ato de concessão de pensão civil livre das irregularidades apontadas, 
submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2º, 
do RI/TCU, e do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 

9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3584-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3585/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.162/2021-6. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Renate Karin Wille (174.576.027-04). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio 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 alteração de aposentadoria pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região/RJ. 

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 de alteração de aposentadoria de Renate Karin Wille (52194/2019, peça 
3), negando-lhe registro, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU); 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela ex-

servidora, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 

9.3.1. exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, a rubrica denominada “opção” dos atuais contracheques 
da interessada, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do 
RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007; 

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo 
encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 

9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3585-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3586/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.753/2021-4. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria 

3. Interessada: Amanda Kummer da Rosa (517.190.290-91). 
4. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de 

Santa Maria. 
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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 de aposentadoria de Amanda Kummer da Rosa (25418/2018, peça 10), 

recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos 

termos da Súmula 106 deste Tribunal; 

9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Maria que: 
9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato 

impugnado, excluindo o valor da rubrica “vencimento básico complementar”, com o consequente recálculo 
dos anuênios, nos proventos da interessada, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos 
dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007; 

9.3.2. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, 
submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 

2º, do RI/TCU, e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 
9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo 
encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias. 

9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3586-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3587/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.814/2021-3. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria 
3. Interessada: Beatriz Hitomi Kiyomoto (023.121.818-43). 
4. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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 Universidade Federal de 

São Paulo. 
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 de aposentadoria de Beatriz Hitomi Kiyomoto (27707/2018, peça 10), 
recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos 
termos da Súmula 106 deste Tribunal; 

9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 

9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato 
impugnado, excluindo o valor da rubrica “vencimento básico complementar”, com o consequente recálculo 

dos anuênios, nos proventos da interessada, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos 
dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007; 
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9.3.2. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, 

submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 
2º, do RI/TCU, e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 

9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo 

encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias. 
9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3587-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3588/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 026.118/2017-3. 
2. Grupo I - Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 
3.2. Responsáveis: Juvenal Farias Maia (881.458.915-15); Município de Jiquiriçá /BA 

(13.764.659/0001-66). 
4. Entidade: Município de Jiquiriçá/BA. 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada originalmente 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. Juvenal Farias Maia, ex-
prefeito do município de Jiquiriçá/BA, em razão de irregularidades constatadas na gestão dos recursos do 

convênio 701276/2010 (Siafi 662860). 
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 revéis para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992, o 

município de Jiquriçá/BA e o Sr. Juvenal Farias Maia, dando-se prosseguimento ao processo; 

9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1º, I, 16, III, “b” e “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, 
III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, I, 209, I, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Juvenal Farias 

Maia, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida 
dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando- lhe 
o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos 

cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, “a”, da 
citada Lei c/c o art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU: 

DATA VALOR (R$) 

31/10/2011 47.581,67 

9.3. julgar irregulares, nos termos arts. 1º, I, 16, III, “b” e “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, 

III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, I, 209, I, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do município de 
Jiquriçá/BA, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e 

acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, 
fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida 
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quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, 

III, “a”, da citada Lei c/c o art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU: 

DATA VALOR (R$) 

31/12/2012 28.231,37 

9.4. aplicar ao Sr. Juvenal Farias Maia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do 

RI/TCU, no valor R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 
notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, do Regimento Interno do TCU), o 
recolhimento da dívida os cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste 

acórdão até a do efetivo pagamento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a 

cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, 

§§ 1º e 2º, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, 

corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira 

parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais 
parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados; 

9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em 

cumprimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992; 
9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao municíp io 

de Jiquiriçá/BA e ao Sr. Juvenal Farias Maia; 
9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para 

consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3588-21/22-1. 

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

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3589/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 026.162/2020-2. 
2. Grupo II - Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Abraão Dutra Dantas (229.728.544-20); Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (08.287.336/0001-99). 

4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Abraão Dutra Dantas e José Alexandre de Souza Nascimento (OAB/RN 

6242), representando Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 
Nacional Saúde em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados à 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Mossoró/RN (Apae Mossoró), no âmbito 

do convênio 23777/2011 (Siafi 757026). 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 
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9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Abraão Dutra Dantas e da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais do município de Mossoró/RN (Apae Mossoró), dando-lhes quitação, com 
fundamento nos arts. 1º, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/ os arts. 1º, 208 e 214, II, do RI/TCU; 

9.2. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais do município de Mossoró/RN (Apae Mossoró) e ao Sr. Abraão Dutra Dantas; 

9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para 

consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3589-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3590/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 039.602/2019-2. 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 
3.1. Responsável: Pró-Médica Ltda. (73.711.236/0001-00). 
4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Daurea Lorena Terceiro Santos (OAB/PI 7747), Leonardo Cerqueira e 

Carvalho (OAB/PI 3844) e outros, representando Pró Médica Ltda. 

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

Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais do Sistema 
Único de Saúde na Campanha Nacional de Cirurgias Eletivas. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Pró-Médica Ltda; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, 
parágrafo único, e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1º, I, 209, II, do Regimento Interno, julgar irregulares 
as contas da responsável Pró-Médica Ltda, condenando-o ao pagamento das quantias constantes das tabelas 

a seguir especificadas (débitos), deduzidas das parcelas já recolhidas (crédito), com a fixação do prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea ‘a’, do 

Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do 
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$)  Débito/Crédito 

7/11/2000 22.542,65  D 

21/12/2000 16.375,65  D 

5/2/2001 13.045,32  D 

13/3/2001 19.534,24  D 

11/4/2001 12.320,28  D 

10/1/2001 15.581,91  D 

9/3/2004 5.926,98  C 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$)  Débito/Crédito 

14/4/2004 5.916,00  C 

6/5/2004 6.003,25  C 

9/6/2004 6.085,00  C 

6/7/2004 6.176,35  C 

6/8/2004 6.280,61  C 

6/9/2004 6.398,15  C 

4/10/2004 6.504,24 C 

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas 
caso não atendidas as notificações; 

9.4. autorizar, caso solicitado pelo responsável, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) 
parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento 
Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para 
comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da 
parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor 
mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 

9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos 
do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992; 

9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à empresa responsável; 
9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para 

consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3590-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3591/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 043.625/2021-5. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Ato de Admissão. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Alyson Fernandes de Oliveira (754.299.931-15). 
4. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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 admissão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Goiás. 
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 de admissão de Alyson Fernandes de Oliveira (28918/2021, peça 3), 

recusando-lhe o registro; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo ex-

servidor, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 
9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 121 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3591-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler, Vital do Rêgo 

e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3592/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 001.034/2020-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsável: Gabriel de Carvalho Guerra (016.478.186-21). 
4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Aline Furtuoso Paulino (205.655/OAB-MG), Juan Carlos dos Reis Cardoso 

(163.037/OAB-MG) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria 

de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), atualmente vinculada à Secretaria Especial da Cultura, em razão 
da não-comprovação da boa e regular aplicação de recursos captados no âmbito do Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac), relativos à implementação do projeto cultural Pronac 08-3795, cujo objeto foi a 
“realização de temporada do espetáculo musical, gênero Bossa Nova, do cantor Gabriel Guerra”; 

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

9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Gabriel de Carvalho Guerra; 
9.2. julgar irregulares as contas de Gabriel de Carvalho Guerra, 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-o 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-lhe o 
prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do 
Fundo Nacional de Cultura: 

Data de ocorrência Valor (R$) D/C 

15/12/2008 30.000,00 D 

22/12/2008 2.000,00 D 

30/12/2008 8.000,00 D 

30/1/2009 8.000,00 D 

27/2/2009 5.000,00 D 

31/3/2009 5.000,00 D 

31/7/2009 5.000,00 D 

31/8/2009 5.000,00 D 

30/9/2009 5.000,00 D 

30/10/2009 8.000,00 D 

30/11/2009 6.000,00 D 

30/12/2009 8.000,00 D 

26/4/2010 6,53 D 

21/12/2009 16.700,00 D 
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9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, 

inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.4. 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 Secretaria Especial da Cultura e ao responsável. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3592-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3593/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 002.327/2020-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsável: Gilda Elisa Schimanski Basso (320.433.689-15). 
4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
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 de Gilda Elisa Schimanski Basso, no âmbito do Pronac 06-3637, 
que teve por objeto “a montagem da apresentação da peça teatral ‘Tudo que Você Sempre Quis Saber Sobre 
Drogas’, dentro do projeto droga.sem, de autoria, direção e produção de Gilda Elisa, em turnê de 08 meses, 
no mínimo de 80 cidades e de 06 estados”, em razão da impugnação total das despesas realizadas; 

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 Gilda Elisa Schimanski Basso revel, 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 de Gilda Elisa Schimanski Basso, 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-a 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-lhe o 
prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do 
Fundo Nacional de Cultura: 

Data de ocorrência Valor (R$) D/C 

20/12/2006 40.000,00 D 

24/5/2007 30.000,00 D 

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

9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do 
art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992; à Secretaria Especial da Cultura e à responsável. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3593-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 3594/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 002.863/2015-4. 
1.1. Apensos: 006.740/2019-7; 006.741/2019-3 

2. Grupo II - Classe de Assunto I: Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 

3.2. Responsáveis: Aldenir Santana Neves (176.561.093-15); JPL - Construções Ltda. - ME 
(07.556.570/0001-01). 

3.3. Recorrente: Aldenir Santana Neves (176.561.093-15). 
4. Órgão: Prefeitura de Urbano Santos/MA. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Gentil Augusto Costa (2.682/OAB-MA); Sonia Maria Lopes Coelho 

(3811/OAB-MA), José Alberto Santos Penha (7221/OAB-MA) e outros. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Aldenir Santana 
Neves ao Acórdão 2752/2022-TCU-1ª Câmara. 

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

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, com fundamento nos artigos 

32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992; 
9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 4743/2018-TCU-1ª Câmara, 12892/2018-TCU-1ª Câmara e 

2752/2022-TCU-1ª Câmara; 

9.3. declarar ex officio, com fundamento nos artigos 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, 
a nulidade da citação da empresa JPL Construções Ltda. - ME (extinta), bem como dos atos dela 

decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação da responsável ao 
ressarcimento de débito solitário e ao pagamento de multa individual; 

9.4. declarar ex officio, com fundamento nos artigos 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, 

extinta a punibilidade de Aldenir Santana Neves; 
9.5. considerar revel Aldenir Santana Neves, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3º, 

da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 
9.6. julgar irregulares as contas de Aldenir Santana Neves, com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, 

“b” e “c”, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 

9.7. condenar Aldenir Santana Neves ao pagamento das quantias a seguir especificadas, e fixar o 
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 

214, III, “a”, do RI/TCU, o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do 
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

Data Ocorrência Valor Histórico (R$) 

6/6/2007 24.000,00 

20/9/2007 36.800,00 

24/10/2007 14.900,00 

8/11/2007 6.000,00 

8/11/2007 573,92 

9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da 
dívida, caso não atendida a notificação; 
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9.9. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, como 

previsto no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.10. não dar seguimento à tomada de contas especial quanto à eventual responsabilização dos sócios 

da extinta empresa JPL Construções Ltda., João Pedro Coimbra Lopes (028.174.013-52) e Pedro Manoel 
Lopes (254.485.873-72), ante a inexistência de indícios de abuso anterior da personalidade jurídica; 

9.11. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria -

Geral Federal/Advocacia-Geral da União. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3594-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3595/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.572/2022-3. 

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

3.1. Interessado: Aladir da Silva Vieira (441.475.626-04). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
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 de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Tribuna l 
Regional Federal da 2ª Região. 

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, artigo 71, inciso III e 
IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, em: 

9.1. considerar ilegal o ato o ato de aposentadoria de Aladir da Silva Vieira, negando-lhe registro; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo 

órgão de origem, do acórdão proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 
9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 

9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação 
à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto 

ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido;  
9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria 

considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de trinta dias, na forma do 

artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU; 
9.3.3. promova a exclusão, no prazo quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da 

rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na 
jurisprudência deste Tribunal; 

9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada tomou ciência do presente acórdão. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3595-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3596/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.104/2017-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Ministério da Cultura. 

3.2. Responsáveis: Alexandro da Anunciação Reis (906.032.575-34); Jeronimo da Silva Junior 
(559.988.015-04); Silvany Braga de Jesus (244.659.925-72); União de Negros Pela Igualdade 
(32.699.746/0001-21). 

3.3. Recorrente: União de Negros Pela Igualdade (32.699.746/0001-21). 
4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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 recurso de reconsideração interposto pela União de 

Negros pela Igualdade, contra o Acórdão 3.867/2019-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 do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 
9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3., 9.4., 9.5. e 9.6. do Acórdão 3.867/2019-TCU-1ª Câmara; 

9.3. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, “b” 
e “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1º, I, e 209, III, e 214, III, do 

RI/TCU, as contas de Alexandro da Anunciação Reis e Jerônimo da Silva Júnior, condenando-os, 
solidariamente com a entidade União de Negros pela Igualdade (Unegro/BA), ao pagamento das quant ias 
abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 

comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU) , 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: 
Débito de responsabilidade solidária de Alexandro da Anunciação Reis, Jerônimo da Silva Júnior e 

Unegro/BA: 

Valor (R$) Data 

26.363,60* 16/3/2006 

20.000,00 16/3/2006 

29.998,00 12/12/2006 

* (R$ 28.829,00 - R$2.465,40) 
Débito de responsabilidade solidária de Jerônimo da Silva Júnior e Unegro/BA: 

Valor (R$) Data 

10.290,09* 22/12/2006 

* (R$ 20.010,89 - R$ 9.720,80) 
9.4. aplicar a Alexandro da Anunciação Reis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 

267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU) , o 
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recolhimento da dívida ao 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; 
9.5. aplicar, individualmente, a Jerônimo da Silva Júnior e à União dos Negros pela Igualdade 

(Unegro/BA) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de 
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 
que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao 

Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo 
recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, 
caso não atendidas as notificações; 

9.7. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3596-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3597/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.522/2020-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Departamento-Geral do Pessoal do Exército (00.394.452/0271-33). 

3.2. Responsáveis: Francisco Jose Madeiro Monteiro (135.279.593-00); Francisco José Trindade 
Távora (329.542.047-53); Joel de Lima Pinel (553.147.837-20); Lucas Ramão dos Santos Lopes 
(375.014.700-06); Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda 

(06.188.083/0001-70); Paulo Sergio Iglessias (005.485.158-08); Temistocles Tome da Silva Neto 
(626.271.397-20); Waldicir Rosa da Silva (252.499.161-04); Walter Jose da Silva Junior (558.459.407-53). 

3.3. Recorrentes: Francisco José Trindade Távora (329.542.047-53); Paulo Sergio Iglessias 
(005.485.158-08).. 

4. Órgão/Entidade: Departamento -Geral do Pessoal do Exército. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Humberto Gusmao de Arruda Costa (16805/OAB-PE), Jose Mario Ramos 

Correia de Araujo (47165/OAB-PE) e outros; Jonas Cecílio (14344/OAB-DF) e Eduardo Han 
(11714/OAB-DF); Danielle Ferreira Lima Rocha (21.043/OAB-PE), Victor Yuri Brederodes da Rocha 

(33.662/OAB-PE) e outros; Rui Faccin (30.908/OAB-RS); Luiz Fernando Maia (67.217/OAB-SP), Alan 
Azevedo Nogueira (198.661/OAB-SP) e outros; Jonas Cecílio (14.344/OAB-DF) e Eduardo Han 
(11.714/OAB-DF). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração postos por Francisco José 

Trindade Távora e Paulo Sérgio Iglessias contra o Acórdão 2967/2022-1ª Câmara; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de 
declaração para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. dar ciência aos embargantes e demais interessados. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3597-21/22-1. 

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

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3598/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 009.503/2022-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Juracy Gomes de Sousa (151.454.091-68). 
4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 

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 que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 

pela Câmara dos Deputados; 
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, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1º, do RI/TCU, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Juracy Gomes de Sousa, negando- lhe 

registro; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara 

dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste 

Tribunal; 
9.3. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 
9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 
9.3.2. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 

julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 
9.3.3. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos do 

interessado para os valores anteriores à vigência da Lei 13.302/2016; 

9.3.4. emita novo ato de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 
no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos 

do art. 262, § 2º, do RI/TCU e do art. 19, § 3º, da IN-TCU 78/2018; 
9.3.5. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3598-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3599/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 013.137/2016-6. 
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2. Grupo II - Classe de Assunto: I Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Assistência Social (01.002.940/0001-82). 

3.2. Responsáveis: Antônio Josevaldo Silva Lima (039.021.455-87); Município de Serrinha - BA 
(13.845.086/0001-03). 

3.3. Recorrente: Município de Serrinha - BA (13.845.086/0001-03).. 

4. Órgão/Entidade: Município de Serrinha - BA. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Carlos Nicolau dos Santos Neto (25509/OAB-BA), Cyro Oliveira Silva 

Novais (31812/OAB-BA) e outros. 
9. Acórdão 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Municíp io 

de Serrinha - BA, contra o Acórdão 2.377/2021-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 33 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. não conhecer do recurso de reconsideração; 
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3599-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3600/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 013.978/2014-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto I: Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Confederação das Mulheres do Brasil. (59.832.683/0001-96); Luís Antônio 

Paulino (857.096.468-49); Márcia de Campos Pereira (337.399.517-53); Nassim Gabriel Mehedff 
(007.243.786-34); Walter Barelli (008.056.888-20). 

3.2. Recorrente: Márcia de Campos Pereira (337.399.517-53). 

4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
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: Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP); Tersio dos Santos Pedrazoli 

(109.940/OAB-SP); Janaina Conceição Deitos (30190/OAB-SC). 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Márcia de 

Campos Pereira contra o Acórdão 934/2017-TCU-Primeira 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 I, e 33, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 
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9.2. dar ciência dessa deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à recorrente. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3600-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3601/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 017.345/2016-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto I: Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 

3.2. Responsáveis: Diego Figueiredo Souza (11.489.050/0001-09); Hercules Vandy Durães da 
Fonseca (579.151.216-34); Luiz Carlos Vilefort de Araujo (07.630.749/0001-61). 

3.3. Recorrente: Hercules Vandy Durães da Fonseca (579.151.216-34). 

4. Órgão: Prefeitura de Lagoa dos Patos/ MG. 
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. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Tiago Gaudereto Stringheta (106.373/OAB-MG) e Julio Firmino da Rocha 
Filho (96.648/OAB-MG). 

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

Durães da Fonseca ao Acórdão 2866/2022-TCU-1ª Câmara. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, 

em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 
9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao embargante 

e aos demais interessados. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3601-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3602/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 025.035/2013-4. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (05.526.783/0001-65). 
3.2. Responsáveis: Antônia Lúcia Navarro Braga (038.674.201-49); Associação dos Moradores do 

Cosme Pinto - Acelp (01.904.608/0001-03); Gilmar Aureliano de Lima (714.551.594-68). 

3.3. Recorrente: Antônia Lúcia Navarro Braga (038.674.201-49).. 
4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba. 

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

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Felipe Ribeiro Coutinho Goncalves da Silva (11.689/OAB-PB), Paulo Sérgio 

Lins Guimarães (8057/OAB-PB) e outros; Arthur Sarmento Sales (18081/OAB-PB), Bruno Lopes de 
Araújo (7588A/OAB-RN) e outros. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônia Lúcia 
Navarro Braga contra o Acórdão 6461/2017-1a 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 do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 

9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1 a 9.9 do Acórdão 6.461/2017-1ª Câmara; 
9.3. julgar irregulares as contas de Antônia Lúcia Navarro Braga e Gilmar Aureliano de Lima, nos 

termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92; 
9.4. excluir a Associação dos Moradores do Cosme Pinto (Acelp) da relação processual; 
9.5. ordenar à Secex-TCE que acompanhe a ação penal em tramitação no Poder Judiciár io, 

representando ao TCU em caso de comprovação das irregularidades tratadas; 
9.6. dar ciência desta deliberação aos sucessores da recorrente, a Gilmar Aureliano de Lima, à Acelp, 

à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, à Secretaria de 
Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da 

Polícia Federal. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3602-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3603/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 026.067/2021-8. 

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

3.1. Interessados: Reinilda Dietrich (206.612.580-68); Valeria Hickmann (920.762.890-20). 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
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 pensão militar emitido 
pelo Comando do Exército. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. considerar ilegal ato de concessão da pensão especial de ex-combatente instituída por Balduino 
Nelmann em favor de Reinilda Dietrich e Valeria Hickmann, 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; 
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9.3. esclarecer ao Comando do Exército que, a despeito da negativa de registro do ato concessório, 

os pagamentos devem ser mantidos, visto que amparados por decisão judicial transitada em julgado. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3603-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3604/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 026.978/2018-0. 

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: Euclides Sérgio Costa de Lima (141.933.704-10); Município de Capim - PB 

(01.612.304/0001-72). 

3.3. Recorrente: Euclides Sérgio Costa de Lima (141.933.704-10).. 
4. Órgão/Entidade: Município de Capim - PB. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Adilson Alves da Costa (18400/OAB-PB). 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Euclides 

Sérgio Costa de Lima, contra o Acórdão 14.540/2019-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 do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados. 

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3604-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3605/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 030.151/2017-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 

3.2. Responsáveis: Celso Luiz da Silva Vargas (519.587.401-87); Eldo Miguel Vieira 
(139.108.331-87); Gisela Líbano Navarro Mazzochin (572.732.271-53); Ramona Soares Rezende 
(249.599.601-91); Sebastiao Soares Arguelho (366.866.891-49). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maracaju - MS. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
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8. Representação Legal: Wilson Tavares de Lima (8.290/OAB-MS), Leonardo Demeis Flavio 

(23.826/OAB-MS) e outros. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria 
Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de indícios de irregularidade na aplicação de 
recursos repassados ao município de Maracaju/MS, no exercício de 2010, na modalidade fundo a fundo. 

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 Celso Luiz da Silva Vargas, 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 Celso Luiz da Silva Vargas, condenando-o 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-lhe o 

prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do 
Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir 
das datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: 

Valor Original (R$) Data da Ocorrência 

100.000,00 03/08/2010 

50.000,00 05/10/2010 

15.000,00 05/10/2010 

9.987,00 28/10/2010 

35.000,00 01/11/2010 

16.759,91 02/12/2010 

9.3. aplicar a Celso Luiz da Silva Vargas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valores 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. 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; 

9.5. excluir Gisela Líbano Navarro Mazzochin, Sebastião Soares Arguelho, Ramona Soares Rezende 

e Eldo Miguel Vieira da presente relação processual; 
9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos 

termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 
10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3605-21/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 3606/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 039.092/2021-6. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Heicyr Albino de Souza (371.950.427-15); Jandira Souza Mendonca 

(226.411.575-00); Jussara de Azevedo Mosqueira (580.352.497-20); Marineide Alves de Farias 
(377.124.897-34); Rossilda Azevedo Mosqueira (580.341.707-63); Shirley da Silva Borges 

(945.503.877-34). 
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4. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 

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 em que se examinam atos de concessão de pensão especial 

de ex-combatente, emitidos pelo Comando da Marinha. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos artigos 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar legais os atos de concessão das pensões instituídas por Izidoro Trajano de Oliveira, 

Agostinho Souza e Alfredo Faria Borges, concedendo-lhes registro; 
9.2. considerar ilegais os atos de concessão das pensões instituídas por Heitor Albino de Souza e 

Abdon Maia Mosqueira, negando-lhes registro; 

9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, nos 
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.4. determinar ao Comando da Marinha, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, que: 

9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providênc ias 

adotadas ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e do 
art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 

9.4.2. emita novos atos de pensão, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no 
prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3º, da 
Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.4.3. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelas 
interessadas, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-as de que o efeito 

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

10. Ata nº 21/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3606-21/22-1. 

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

Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

ENCERRAMENTO 

Às 15 horas e 57 minutos, 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 5 de julho de 2022. 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Presidente 
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2ª CÂMARA 
 

ATA Nº 22, DE 5 DE JULHO DE 2022 

(Sessão Extraordinária da Segunda Câmara) 

Presidente: Ministro Antonio Anastasia 
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

Subsecretária da Segunda Câmara: AUFC Elenir Teodoro Goncalves dos Santos 

Às 10 horas e 30 minutos, o Ministro Antonio Anastasia, na Presidência, declarou aberta a sessão 

extraordinária da Segunda Câmara, com a presença dos Ministros-Substitutos Marcos Bemquerer Costa, 
convocado para substituir o Ministro Aroldo Cedraz, e André Luís de Carvalho, convocado para substituir 
o Ministro Augusto Nardes; e do Representante do Ministério Público, Subprocurador-Geral Lucas Rocha 

Furtado. 
Ausentes os Ministros Augusto Nardes, por motivo de férias; Aroldo Cedraz, em razão de licença 

para tratamento de saúde; e, Bruno Dantas, justificadamente. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 
A Segunda Câmara homologou a ata nº 21, referente à sessão realizada em 28 de junho 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. 
- Pronunciamento do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho: 
Cumprimentos ao Ministro Antonio Anastasia, em razão de sua primeira participação como 

Presidente da Sessão da Segunda Câmara, e pelo trabalho desenvolvido nas reuniões de Governança Brasil, 
no tocante à Lei de Licitação e Contratos. 

O Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, na Presidência, e o representante do Ministé r io 
Púlicos se associaram aos cumprimentos.  

Ao final o ministro Antonio Anastasia agradeceu as palavras elogiosas à sua pessoa. 

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

- TC-001.509/2017-9, TC-007.000/2022-7, TC-008.187/2022-3, TC-008.198/2022-5, 
TC-009.578/2022-6, TC-009.672/2022-2, TC-010.514/2022-8, TC-011.009/2022-5, TC-011.025/2022-0, 
TC-011.041/2022-6, TC-011.051/2022-1, TC-019.772/2015-7, TC-022.225/2021-8, TC-023.415/2021-5, 

TC-023.833/2021-1, TC-023.843/2021-7, TC-024.157/2021-0, TC-028.318/2019-6, TC-029.185/2019-0, 
TC-036.703/2021-4, TC-036.915/2021-1, TC-040.719/2019-7, TC-041.207/2021-1, TC-044.936/2021-4, 

TC-045.034/2021-4, TC-045.044/2021-0 e TC-045.776/2021-0, cujo Relator é o Ministro Aroldo Cedraz; 
- TC-000.650/2019-6, TC-001.220/2022-5, TC-001.328/2022-0, TC-002.721/2022-8, 

TC-002.728/2022-2, TC-002.741/2022-9, TC-002.818/2022-1, TC-002.974/2022-3, TC-003.030/2022-9, 

TC-004.162/2022-6, TC-004.192/2022-2, TC-004.226/2022-4, TC-004.259/2022-0, TC-004.287/2022-3, 
TC-004.491/2022-0, TC-004.929/2022-5, TC-004.935/2022-5, TC-004.992/2022-9, TC-005.003/2022-9, 

TC-005.116/2022-8, TC-005.618/2022-3, TC-007.047/2022-3, TC-007.547/2022-6, TC-007.794/2022-3, 
TC-008.054/2022-3, TC-008.152/2022-5, TC-008.169/2022-5, TC-008.203/2022-9, TC-008.947/2022-8, 
TC-008.957/2022-3, TC-008.961/2022-0, TC-008.991/2022-7, TC-009.011/2022-6, TC-009.088/2022-9, 

TC-009.562/2022-2, TC-009.679/2022-7, TC-009.934/2022-7, TC-009.983/2022-8, 010.360/2022-0, 
TC-010.492/2022-4, TC-010.497/2022-6, TC-010.543/2022-8, TC-010.629/2022-0, TC-010.883/2022-3, 

TC-010.904/2022-0, TC-011.007/2022-2, TC-012.086/2020-7, TC-017.069/2020-3, TC- TC-022.911/2021-9, 
023.593/2021-0, TC-023.625/2021-0, TC-023.685/2021-2, TC-027.574/2017-2, TC-031.400/2020-5, 
TC-032.596/2016-2, TC-040.079/2021-0, TC-040.091/2021-0, TC-040.233/2021-9, TC-041.150/2021-0, 

TC-043.662/2021-8, TC-044.937/2021-0 e TC-046.666/2020-6, de relatoria do Ministro Bruno Dantas; e 
- TC-010.828/2014-1, TC-012.013/2012-9, 018.546/2019-6, 018.936/2021-0, 024.899/2016-0, 

025.360/2016-7, 029.937/2015-9, 030.040/2016-7, 031.409/2020-2 e 040.117/2021-9, cujo Relator é o 
Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

A Segunda Câmara aprovou, por relação, os acórdãos de nºs 3324 a 3369. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, a Segunda Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 3293 a 

3323, incluídos no Anexo desta Ata, juntamente com os relatórios e votos em que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÕES ORAIS 

Na apreciação do processo TC-016.330/2018-8, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de 

Carvalho, a Dra. Sylvia Braga Tavares Paes produziu sustentação oral em nome da Fundação Padre Leonel 

Franca. ós a sustentação oral o relator retirou o processo da pauta. 

Na apreciação do processo TC-039.766/2018-7, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de 

Carvalho, o Dr. Gustavo Ferreira Gomes declinou de produzir sustentação oral em nome de João 

Batista Moraes de Andrade.  

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 3293/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 016.330/2018-8. 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Fundação Padre Leonel Franca (CNPJ 28.019.214/0001-29). 

4. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (manifestação 

oral). 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

8. Representação legal: 

8.1. Denise Kahl Stuart Beck (OAB-RJ 93.572), entre outros, representando a Faculdades Católicas; 

e 

8.2. Sylvia Braga Tavares Paes (OAB-RJ 77.583), representando a Fundação Padre Leonel Franca. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Padre Leonel Franca, como entidade vinculada à 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Faculdades Católicas), diante da parcial impugnação 

dos dispêndios inerentes ao Convênio nº 65.99.0454.00 destinado à implantação do “Programa CTPetro” 

para pesquisas na área de prospecção e extração de petróleo sob o valor original de R$ 6.110.000,00 em 

recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), 

sem a contrapartida, contudo, da convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 

27/12/1999 a 26/12/2001; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. promover a exclusão da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Faculdades 

Católicas) na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 

9.2. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Fundação Padre 

Leonel Franca; 

9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 

n.º 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, para que a Fundação Padre Leonel Franca comprove, 

perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento do correspondente débito 

em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização 

monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 
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Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

31/3/2000  2.545,33  

31/3/2000  6.010,33  

31/3/2000  1.125,33  

31/3/2000  2.040,33  

31/3/2000  2.015,33  

19/4/2000  4.622,26  

3/5/2000  2.245,33  

3/5/2000  6.010,33  

3/5/2000  3.660,33  

3/5/2000  2.960,33  

3/5/2000  1.125,33  

17/5/2000  4.489,95  

17/5/2000  4.685,01  

19/5/2000  2.800,00  

26/5/2000  4.889,95  

29/5/2000  5.601,41  

29/5/2000  1.102,00  

7/6/2000  2.245,33  

7/6/2000  6.010,33  

7/6/2000  1.125,33  

7/6/2000  3.660,33  

7/6/2000  2.960,33  

14/6/2000  1.600,00  

3/7/2000  1.400,00  

3/7/2000  1.102,00  

3/7/2000  1.600,00  

12/7/2000  830,00  

12/7/2000  3.879,80  

12/7/2000  4.623,08  

12/7/2000  1.325,27  

12/7/2000  7.486,98  

12/7/2000  2.581,17  

14/7/2000  5.270,06  

19/7/2000  52.651,07  

19/7/2000  53.505,56  

26/7/2000  1.027,16  

26/7/2000  1.600,00  

2/8/2000  7.667,78  

2/8/2000  4.728,68  

16/8/2000  1.349,75  
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Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

16/8/2000  3.963,00  

18/8/2000  5.294,03  

1º/9/2000  830,00  

4/9/2000  5.294,03  

6/9/2000  3.963,00  

6/9/2000  4.728,68  

6/9/2000  1.349,75  

6/9/2000  7.667,78  

27/9/2000  830,00  

2/10/2000  19.850,55  

2/10/2000  18.589,14  

4/10/2000  5.284,58  

11/10/2000  5.294,03  

18/10/2000  3.963,00  

18/10/2000  4.728,68  

18/10/2000  1.349,75  

18/1020/00  8.185,12  

18/10/2000  2.751,63  

20/10/2000  830,00  

8/11/2000  5.486,17  

10/11/2000  41.398,58  

10/11/2000  42.511,76  

10/11/2000  3.963,00  

10/11/2000  4.728,68  

10/11/2000  6.956,43  

10/11/2000  3.567,85  

10/11/2000  1.762,21  

29/11/2000  830,00  

4/12/2000  16.553,24  

4/12/2000  14.971,38  

4/12/2000  3.963,00  

4/12/2000  4.728,68  

4/12/2000  6.956,43  

4/12/2000  3.567,85  

4/12/2000  1.762,21  

13/12/2000  5.486,17  

20/12/2000  830,00  

20/12/2000  950,28  

21/12/2000  5.690,75  

21/12/2000  2.716,04  
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Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

21/12/2000  13.758,00  

21/12/2000  5.486,17  

26/12/2000  16.553,24  

26/12/2000  14.971,38  

10/1/2001  14.760,00  

10/1/2001  10.909,50  

10/1/2001  9.360,00  

10/1/2001  3.567,85  

10/1/2001  6.956,43  

10/1/2001  4.728,68  

10/1/2001  3.963,00  

10/1/2001  1.762,21  

14/2/2001  3.963,00  

14/2/2001  3.659,83  

14/2/2001  6.956,43  

14/2/2001  3.567,85  

14/2/2001  1.762,21  

16/2/2001  1.300,00  

19/2/2001  5.578,10  

21/2/2001  16.324,24  

21/2/2001  15.045,14  

9/3/2001  1.660,00  

9/3/2001  2.560,00  

16/3/2001  1.762,21  

16/3/2001  3.963,00  

16/3/2001  3.099,83  

16/3/2001  3.567,85  

4/4/2001  6.956,43  

4/4/2001  7.868,20  

6/4/2001  830,00  

6/4/2001  1.280,00  

16/4/2001  6.882,55  

18/4/2001  4.216,27  

18/4/2001  4.454,39  

18/4/2001  9.692,94  

18/4/2001  1.006,67  

18/4/2001  3.422,26  

18/4/2001  4.214,53  

4/5/2001  5.445,90  

11/5/2001  830,00  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 139 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

11/5/2001  1.280,00  

16/5/2001  4.216,27  

16/5/2001  4.454,39  

16/5/2001  10.013,69  

16/5/2001  1.356,52  

25/5/2001  4.500,00  

28/5/2001  5.389,00  

30/5/2001  830,00  

30/5/2001  1.280,00  

6/6/2001  3.422,26  

11/6/2001  3.059,15  

20/6/2001  10.013,69  

20/6/2001  4.216,27  

20/6/2001  4.454,39  

20/6/2001  1.056,52  

25/6/2001  1.875,60  

25/6/2001  631,05  

6/7/2001  3.422,26  

6/7/2001  4.484,27  

6/7/2001  4.657,73  

6/7/2001  10.217,02  

6/7/2001  7.752,70  

6/7/2001  3.422,26  

13/7/2001  3.555,00  

8/8/2001  4.789,27  

8/8/2001  11.176,87  

8/8/2001  4.962,73  

17/8/2001  3.422,26  

24/8/2001  7.404,67  

24/8/2001  8.672,71  

24/8/2001  9.916,10  

4/9/2001  3.422,26  

5/9/2001  3.450,00  

19/9/2001  4.225,00  

1º/10/2001  3.879,62  

10/10/2001  12.502,80  

10/10/2001  11.312,71  

10/10/2001  7.404,67  

26/10/2001  14.652,93  

26/10/2001  20.000,00  
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Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

26/10/2001  20.000,00  

31/10/2001  11.372,71  

31/10/2001  11.597,04  

7/11/2001  3.422,26  

7/11/2001  7.404,67  

12/11/2001  4.540,89  

12/11/2001  9.887,02  

23/11/2001  3.422,26  

10/12/2001  10.000,00  

12/12/2001  16.649,12  

17/12/2001  3.422,26  

11/1/2002  18.536,98  

11/1/2002  13.356,95  

11/1/2002  16.379,12  

14/1/2002  3.422,26  

1º/2/2002  3.422,26  

5/2/2002  1.399,85  

5/2/2002  14.428,60  

10/5/2002  3.422,26  

22/5/2002  3.422,26  

22/5/2002  3.422,26  

10/6/2002  7.422,26  

15/7/2002  6.922,26  

22/7/2002  7.922,28  

29/7/2002  20.000,00  

29/7/2002  20.000,00  

9/9/2002  9.922,26  

23/9/2002  10.805,33  

23/9/2002  16.439,81  

9.4. informar à aludida responsável que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas 

da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com 
ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o 
julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, 

acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §§ 3º e 4º, do RITCU; 
9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 

com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem 

prejuízo das demais medidas legais; e 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à aludida 

responsável, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3293-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3294/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 039.766/2018-7. 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Prestação de Contas Ordinária - Exercício de 2017. 
3. Responsáveis: Adão Cândido Lopes dos Santos (CPF 572.717.040-00); Adriana Mortara Almeida 

(CPF 089.385.408-55); Alexandre Pires Domingues (CPF 033.202.287-06); Amilson Teixeira de Godoy 

(CPF 067.236.168-04); Ana Cristina Araruna Melo (CPF 416.784.861-91); Ana Letícia do Nascimento 
Fialho (CPF 602.587.050-00); Antônio Alfredo Bertini de Torres Bandeira (CPF 244.394.604-53); Antônio 

Herculano Lopes (CPF 098.203.291-91); Bruno Luís Margraf Gehring (CPF 036.834.089-95); Bruno 
Soller Carvalho (CPF 358.239.208-22); Carlos Eugenio Trevi (CPF 038.384.218-25); Cláudia Maria 
Mendes de Almeida Pedrozo (CPF 000.957.267-80); Cristiano Vasconcelos da Silva (CPF 

103.689.594-73); Débora Fernanda Pinto Albuquerque (CPF 408.608.764-20); Débora Peters 
(CPF 665.552.800-34); Débora Regina Ivanov Gomes (CPF 075.877.118-56); Eneida Braga Rocha de 

Lemos (CPF 266.537.701-25); Eraldo Peres da Silva (CPF 119.772.641-15); Erivaldo Oliveira da Silva 
(CPF 249.208.435-34); Fabiano de Melo Duarte Rocha (CPF 039.491.184-97); Fabiano dos Santos 
(CPF 324.429.043-49); Felipe Caldeira Marron da Rocha (CPF 093.352.797-73); Flávio Adauto Fenolio 

(CPF 260.109.838-43); Francisco de Sousa Andrade (CPF 059.955.311-15); Gilberto Rodrigues Figueiredo 
(CPF 782.588.717-49); Helena Maria Porto Severo da Costa (CPF 541.967.527-72); Janete de Fátima 

Andrade (CPF 496.144.609-20); João Batista Moraes de Andrade (CPF 091.448.208-44); João Batista da 
Silva (CPF 378.321.821-72); João Januário Furtado Guedes (CPF 000.496.382-20); José Newton 
Guimarães Filho (CPF 344.148.271-91); José Paulo Soares Martins (CPF 197.910.460-34); Kátia Santos 

Bogea (CPF 215.422.953-00); Leandro Falleiros Rodrigues Carvalho (CPF 206.254.768-40); Lia Calabre 
de Azevedo (CPF 597.148.087-15); Lucinda Maria Marques de Azevedo (CPF 214.013.573-34); Lucine ide 

Alves Barros (CPF 473.217.171-00); Luís Carlos Beltrão Sabadia (CPF 224.033.533-53); Luiz Antônio 
Gouveia de Oliveira (CPF 391.210.463-87); Luiza Ribeiro Gonçalves (CPF 389.977.111-72); Magali 
Guedes de Magela Moura (CPF 225.278.181-53); Manoel Rangel Neto (CPF 136.524.478-40); Mansur 

Abunasser Bassit (CPF 100.109.158-26); Marcelo Luciano Martins Di Renzo (CPF 782.545.908-34); 
Marcelo Mattos Araújo (CPF 028.721.728-07); Marcelo Souza de Jesus (CPF 152.845.698-06); Marcelo 

Viana Estevão de Moraes (CPF 827.947.317-34); Márcio Teixeira Tupinambá (CPF 510.317.282-87); 
Maria Ângela Inácio (CPF 473.672.101-49); Maria Bernadete Porto (CPF 145.634.791-87); Maria Eduarda 
Castro Magalhães Marques (CPF 933.751.237-87); Mariana Ribas da Silva (CPF 098.992.187-58); 

Maricene Aparecida Gregorut (CPF 034.657.278-94); Marta Ribeiro Rocha e Silva de Senna 
(CPF 257.617.657-72); Odecir Luiz Prata da Costa (CPF 287.345.481-49); Paulo César Lima Cid Júnior 

(CPF 918.266.837-04); Raimundo Benoni Franco (CPF 735.794.326-72); Ricardo Calmon Reis de Souza 
Soares (CPF 725.663.887-68); Roberto João Pereira Freire (CPF 002.353.694-20); Roberto de Souza Leão 
Veiga (CPF 587.457.854-49); Robson Antônio de Almeida (CPF 863.810.839-72); Ronaldo Daniel Gomes 

(CPF 008.443.097-45); Rosa Maria Lourenço Arraes (CPF 106.120.922-91); Sérgio Henrique Sá Leitão 
Filho (CPF 929.010.857-68); Sérgio Ricardo da Cruz Duarte (CPF 351.081.261-15); Simone Antônia 

Colen (CPF 869.243.541-49); Stepan Nercessian (CPF 266.723.837-00); Tânia de Castro Bernardes 
Barbosa Caldeira (CPF 529.360.406-63); Thiago Wanderley de Freitas (CPF 046.020.764-40); Ubaldo 
Santos Miranda (CPF 226.325.577-04); Vanderlei Lourenço Francisco (CPF 761.803.016-20). 

4. Órgão: Secretaria Executiva do então Ministério da Cultura. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEducação). 
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8. Representação legal: 

8.1. Fábio de Sá Cesnik (OAB-SP 146.717), entre outros, representando José Paulo Soares Martins; e 
8.2. Deraldo Veloso de Souza (OAB-AL 8.300), entre outros, representando João Batista Moraes de 

Andrade. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores da 

Secretaria-Executiva do então Ministério da Cultura para o exercício de 2017, consolidando as informações 
sobre a gestão das respectivas unidades e do Fundo Nacional de Cultura (FNC); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas de Felipe Caldeira Marron da Rocha, João Batista da 

Silva, João Batista Moraes de Andrade e Mariana Ribas da Silva, nos termos dos arts. 1º, I, 16, II, 18 e 23, 
II, da Lei n.º 8.443, de 1992, dando-lhes a eventual quitação, diante dos elementos de convicção até aqui 

obtidos no presente processo; 
9.2. julgar regulares as contas dos demais responsáveis indicados no item 3 deste Acórdão, nos termos 

dos arts. 1º, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei n.º 8.443, de 1992, dando-lhes a plena quitação, diante dos elementos 

de convicção até aqui obtidos no presente processo; 
9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9º da Resolução TCU 

n.º 315, de 2020, para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação da presente 
deliberação, a Secretaria Especial de Cultura (Secult) resolva definitivamente a pendência na conclusão da 
apuração das falhas, com as respectivas responsabilidades, em face dos indevidos pagamentos no âmbito 

do Contrato n.º 34/2009 celebrado com a Gestor Serviços Empresariais Ltda., pois estariam em desacordo 
com os arts, 145, parágrafo único, e 152, caput, da Lei n.º 8.112, de 1990, sem prejuízo de alertar a Secult 

para a eventual necessidade de instauração do consequente processo de tomada de contas especial, sob pena 
de responsabilidade solidária dos correspondentes gestores públicos, diante das irregularidades com o dano 
ao erário; devendo a Secult informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as correspondentes medidas 

no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação da presente deliberação; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a todos os 

responsáveis indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência; 
9.5. promover a juntada da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, 

ao TC 008.379-2017-3 e ao TC 002.514/2018-4, além da TCE decorrente do Acórdão 11.720/2019-TCU-

2ª Câmara, para a adoção das eventuais medidas ali cabíveis; e 
9.6. promover o subsequente arquivamento do presente processo. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3294-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3295/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-016.433/2015-7. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Carnaúba Produções Artísticas Ltda - ME (11.479.042/0001-73); Global 
Comunicação e Assessoria Ltda - ME (09.048.720/0001-00); Jose de Sousa Andrade Eireli 
(00.974.333/0001-11) e Lucídio Fortes Rebelo (226.768.803-49). 

4. Entidade: Município de Morro do Chapéu do Piauí/PI. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
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8. Representação legal: Ezequias Portela Pereira (13381/OAB-PI) e Igor Martins Ferreira de Carvalho 

(5.085/OAB-PI), representando Global Comunicação e Assessoria Ltda - ME; Bruno Milton Sousa Batista 
(5150/OAB-PI) e João Ulisses de Britto Azêdo (3446/OAB-PI), representando Jose de Sousa Andrade 

Eireli; Danielle Maria de Sousa Assunção (7707/10/OAB-PI), Valber de Assunção Melo (1934/OAB-PI) e 
outros, representando Lucídio Fortes Rebelo. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministé r io 
do Turismo, em desfavor do Sr. Lucídio Fortes Rebelo, ex-Prefeito do Município de Morro do Chapéu do 

Piauí/PI (2009/2012), originada da impugnação total das despesas realizadas às contas dos Convênios 
99/2011 (Siconv 755571) e 947/2010 (Siconv 740392), os quais objetivavam apoiar os eventos 
denominados “IX Arraiá do Povo” e “8º Arraial do Povo”, respectivamente. 

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

9.1. excluir a responsabilidade das empresas Jose de Sousa Andrade Eireli, Carnaúba Produções 
Artísticas Ltda. e Global Comunicação e Assessoria Ltda., na presente relação processual; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar 

regulares com ressalva as contas do Sr. Lucídio Fortes Rebelo referentes ao Convênio 99/2011, dando-lhe 
quitação; 

9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 
8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Lucídio Fortes Rebelo referentes ao Convênio 947/2010, e 
condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 50.476,19 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e 

dezenove centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 
4/1/2012 até a data do recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, 

para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o 
recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido de R$ 
458,04 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), em 9/2/2012, nos termos do Enunciado 

128 da Súmula de Jurisprudência/TCU, na forma prevista na legislação em vigor; 
9.4. aplicar ao Sr. Lucídio Fortes Rebelo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de 

R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 
comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento 
da dívida ao 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; 
9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento 

Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as 
quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa : 
atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela 

importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos 

do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3º do 

art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas 

cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para conhecimento. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3295-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3296/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC 022.648/2021-6 
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2. Grupo: II; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Filomena da Silva Pires (101.241.101-00). 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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 em que se analisa ato de alteração da concessão da 

aposentadoria em benefício da Sra. Filomena da Silva Pires, ex-servidora da Câmara dos Deputados. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1º, 

inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 
9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Filomena da Silva Pires, 

concedendo registro ao respectivo ato; e 

9.2. enviar a cópia deste Acórdão à Câmara dos Deputados e à interessada, para ciência. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3296-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO N. 3297/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-025.397/2016-8. 

2. Grupo: II; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Katia Helena Serafina Cruz Schweickardt (001.201.787-61), Magna Galvão de 

Lima Collyer (026.108.614-60), Ruth Salgado Neres Martins (638.591.902-10), Leís da Silva Batista 
(522.705.212-34), Orlângia Rodrigues Vilaça (650.322.172-04), Lilia Lira Lima (636.016.722-00), Darcy 
Humberto Michiles (022.266.692-72) e Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Cultura do Estado do 

Amazonas - Idepecam (05.478.303/0001-38). 
4. Entidade: Município de Manaus/AM. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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 - Secex/TCE. 

8. Representação Legal: Mário Jorge Oliveira de Paula Filho, OAB/AM 2.908; Célio Alberto Cruz 
de Oliveira, OAB/AM 2.906, e outros (peça 45); Ana Paula de Freitas Lopes, OAB/AM 7.495, e outra 

(Peça 46); Marcos Ricardo Herszon Cavalcanti - OAB/AM 2.324 e outros (peça 57). 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial resultante da 

conversão do Relatório da Auditoria realizada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do 
Amazonas - Secex/AM na Secretaria Municipal de Educação do município de Manaus/AM, objetivando 

fiscalizar a aplicação, no exercício de 2015, de recursos federais do Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens - ProJovem Urbano (TC 005.526/2016-7). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar 

regulares com ressalva as contas do Sr. Darcy Humberto Michiles e da Sra. Katia Helena Serafina Cruz 
Schweickardt, dando-lhes quitação; 
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9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar 

regulares as contas dos demais responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena; 
9.3. nos termos dos arts. 2º, inciso II, e 9º, inciso I, da Resolução 315/2020, dar ciência à Secretaria 

Municipal de Educação - Semed do município de Manaus/AM sobre as seguintes impropriedades 
verificadas na execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano/2015: 

9.3.1. pagamento indevido de taxa de administração, que não é admitido em convênios celebrados 

com a Administração Pública, conforme sustenta a jurisprudência do TCU (v.g. Acórdãos 158/2010-2ª 
Câmara, rel. min. Aroldo Cedraz; 191/2010-Plenário, rel. min. subst. André de Carvalho; 429/2010-2ª 

Câmara, rel. min. Aroldo Cedraz; e 503/2007- Plenário, rel. min. Benjamin Zymler), devendo a entidade 
postulante ao convênio, termo de compromisso ou parceria, informar os custos operacionais e 
administrativos no plano de trabalho; 

9.3.2. ausência de constituição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, previsto no art. 
56, §1º, do Decreto nº 6.629/2008, para acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, 

transferência e aplicação dos recursos dos Fundos, o qual deve ser atuante no município e composto, nos 
termos do art. 24 da Lei 11.494/2007, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo: a) 2 (dois) representantes 
do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão 

educacional equivalente; b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; e) 1 (um)  
representante dos diretores das escolas básicas públicas; d) 1 (um) representante dos servidores 

técnicoadministrativos das escolas básicas públicas; e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da 
educação básica pública; f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais 
indicado pela entidade de estudantes secundaristas; e 

9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3297-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3298/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 029.636/2013-2. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Prestação de Contas. 
3. Responsáveis: Almir Morgado (542.615.387-68), Ari Paes Barreto Pinto (143.112.242-49), 

Canísio Hartmann (332.826.330-68), Carlos Alberto Guido do Nascimento (191.889.942-87), Didmar 
Duwe (275.114.999-53), Dirceu Hoffmann (624.143.219-20), Fernando César Casal Batista 
(207.746.131-49), Genésio Teles de Carvalho (067.452.701-10), Geraldo Pinheiro Guimarães 

(113.400.102-91), Giselle Araújo dos Santos (160.474.238-09), Gladstone Nogueira Frota 
(266.013.113-91), Hermenegildo Amâncio Quaresma de Carvalho Filho (192.178.112-20), Hilton Gomes 

Pereira (049.605.991-20), Joaquim Vanderli de Aguiar (039.339.382-87), Josafá Almeida Machado 
(284.146.323-00), José Benedito Martins de Souza (344.240.671-49), José Ramalho de Lima 
(115.852.857-49), Luiz Joaquim Paes (009.243.692-72), Maria do Perpétuo Socorro Correia Galvão 

(018.864.718-00), Marilise Doege Esteves (460.938.851-00), Nina Cátia Alexandre Cavalcante 
(060.543.108-60), Osmar Santana Lima (048.392.342-72), Osvino Juraszek (485.249.569-68), Raimundo 

Vicente Jimenez (060.158.322-15), Raniery Araújo Coelho (597.497.501-44), Roberval Xavier de Souza 
(080.207.104-00), Ronaldo Marcelo Hella (873.025.869-34), Tereza Janete Córdova Santos 
(115.261.732-04) e Waldy Fernando Bastos Ferreira (351.481.873-87). 

4. Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regiona l 
no Estado de Rondônia - Senac/RO (03.581.871/0001-34). 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade: Secretaria de Controle Externo do Trabalho - SecexTrabalho. 
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8. Representação legal: Leonardo Soares Pires, OAB 7.495/PI, e Márcio Augusto Ramos Tinoco, 

56.679/DF, representando Hilton Gomes Pereira, Osvino Juraszek e Raniery Araújo Coelho. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Prestação de Contas do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado de Rondônia - Senac/RO referente ao 
exercício de 2012. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. excluir do rol de responsáveis destas contas os nomes dos Srs. Almir Morgado, Didmar Duwe, 
Fernando César Casal Batista, Hermenegildo Amâncio Quaresma de Carvalho Filho, Josafá Almeida 
Machado, Luiz Joaquim Paes, Canísio Hartmann e Genésio Teles de Carvalho; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”, e 19, parágrafo único, e 23, inciso 
III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Raniery Araújo Coelho, Osvino Juraszek e 

Hilton Gomes Pereira, e aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida lei, 
nos valores adiante especificados, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 
que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o 

recolhimento da dívida ao 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: 

Responsável Valor (R$) 

Raniery Araújo Coelho 8.000,00 

Osvino Juraszek 16.000,00 

Hilton Gomes Pereira 10.000,00 

9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a 
que se refere o subitem anterior em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais 
incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos 

responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo 
devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.4. 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; 

9.5. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar 

regulares com ressalva as contas do Sr. José Benedito Martins de Souza e da Sra. Giselle Araújo dos Santos, 
dando-lhes quitação; e 

9.6. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar 
regulares as contas dos demais responsáveis arrolados nos autos, dando-lhes quitação plena. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3298-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3299/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-036.550/2019-1. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Geraldo José Luiz Lima (057.308.948-56); Josimar Teles da Costa 

(526.439.486-53) e Município de Ouro Verde de Minas/MG (18.404.947/0001-23). 
4. Entidade: Município de Ouro Verde de Minas/MG. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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: Maria do Carmo Antonio de Araujo (185554/OAB-RJ), representando 
Geraldo José Luiz Lima. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria 

Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor dos Srs. Geraldo José Luiz Lima e Josimar Teles da 

Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos oriundos do Fundo Nacional de 
Assistência Social. 

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

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 

8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Ouro Verde de Minas/MG e condená-lo ao 
pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada 
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas, até a data do 

recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

10/5/2016 838,76 

10/5/2016 809,60 

10/6/2016 809,60 

10/6/2016 809,60 

20/6/2016 756,00 

22/6/2016 5.111,45 

24/6/2016 1.786,23 

24/6/2016 3.836,21 

8/7/2016 838,76 

8/7/2016 809,60 

12/8/2016 809,60 

12/8/2016 809,60 

30/9/2016 838,76 

30/9/2016 809,60 

17/10/2016 809,60 

20/10/2006 838,76 

16/11/2016 809,60 

16/11/2016 809,60 

7/7/2016 500,00 

7/7/2016 400,00 

7/7/2016 150,00 

7/7/2016 250,00 

12/7/2016 400,00 

1/11/2016 260,00 

1/11/2016 130,00 

9/11/2016 365,00 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

9/11/2016 300,00 

22/11/2016 65,00 

23/11/2006 100,00 

30/11/2016 325,00 

9/12/2016 2.062,67 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, caput, e 23, inciso III, 
da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo José Luiz Lima, e condená-lo ao pagamento 

das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 
comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento 
da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de 

mora, calculados a partir das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação 
em vigor; 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

12/8/2016 838,76 

12/8/2016 1.495,46 

16/8/2016 1.495,46 

8/9/2016 1.663,20 

15/9/2016 50.000,00 

30/9/2016 1.260,00 

28/10/2016 2.000,00 

1/11/2016 1.260,00 

1/11/2016 1.108,80 

9/11/2016 1.260,00 

16/11/2016 1.108,80 

17/11/2016 679,90 

17/11/2016 600,00 

30/11/2016 2.026,95 

9/12/2016 1.495,46 

9/12/2016 838,76 

9/12/2016 1.495,46 

9/12/2016 1.079,47 

9/12/2016 809,60 

14/12/2016 1.260,00 

14/12/2016 1.108,80 

12/1/2016 1.365,00 

12/1/2016 724,96 

12/1/2016 751,16 

12/1/2016 724,96 

12/1/2016 1.319,50 

12/2/2016 809,60 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

12/2/2016 1.380,00 

12/2/2016 1.337,91 

16/2/2016 765,87 

22/2/2016 1.260,00 

9/3/2016 988,80 

10/3/2016 1.380,00 

10/3/2016 404,80 

10/3/2016 658,19 

10/3/2016 1.170,59 

10/3/2016 809,60 

10/3/2016 404,80 

12/4/2016 809,43 

12/4/2016 780,27 

12/4/2016 780,27 

12/4/2016 1.330,00 

18/5/2016 43,07 

9.3. aplicar ao Sr. Geraldo José Luiz Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 
comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento 

da dívida ao 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; 

9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, 19, parágrafo único, e 23, inciso 

III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Josimar Teles da Costa e aplicar-lhe a multa 
prevista no art. 58, inciso I, da referida lei, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, 
alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao 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; 
9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento 

Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as 

quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa : 
atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela 

importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos 

termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Minas Gerais, nos termos 
do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das 

medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Assistência Social, para ciência. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3299-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 3300/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 003.081/2022-2. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Regina Célia Alves Araújo (CPF 230.086.523-87). 
4. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 deferida pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em favor de Regina Célia Alves Araújo; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Regina Célia Alves Araújo (à 
Peça 3 sob o n.º 48574/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida vantagem como 

“quintos ou décimos” de função ante a ausência do necessário substrato material em função da inadequada 
incorporação do Adicional de Gestão Educacional (AGE), já que o referido “AGE só foi instituído em maio 
de 1998, quando os ‘quintos’ já haviam sido expressamente transformados em VPNI pela Lei 9.527/1997”;  

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

pagamentos inerentes à aludida vantagem como “quintos ou décimos” de função com a incorporação do 
Adicional de Gestão Educacional (AGE) em respeito, assim, à decisão judicial proferida pela Justiça 
Federal da 1ª Região no bojo do Processo n.º 2002.37.00.003413-5 a partir do entendimento fixado pelo 

STF no RE 638.115-CE; 
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão adote as seguintes medidas: 
9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.2. promova o destaque da referida parcela como “quintos ou décimos” de função, transformando -
a em VPNI, e, se o futuro trânsito em julgado da aludida decisão judicial permitir, realize a efetiva 
implementação das futuras absorções dessa parcela em função das supervenientes modificações legais 

produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira em observância, então, à deliberação 
proferida pelo STF no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; 

9.3.3. acompanhe os desdobramentos do referido Processo n.º 2002.37.00.003413-5 em tramitação 
na Justiça Federal da 1ª Região e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à ora 
interessada, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa 

superveniente decisão judicial final transitada em julgado, cessar os pagamentos decorrentes da vantagem 
como “quintos ou décimos” de função com a incorporação do Adicional de Gestão Educacional (AGE); 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 
deste Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, dispensando a unidade técnica de promover o monitoramento sobre 
o item 9.3 deste Acórdão. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3300-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3301/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 004.660/2021-8. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini (CPF 206.397.938-35 e CNPJ 
03.977.129/0001-42). 

4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Renato Custódio da Silva (OAB-SP 330.161) representando Daniela Magnani 

Jevesier Nunes Romanini. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini, como então 
empresária individual, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular 
(PFPB), durante o período de 2/3/2010 a 27/4/2012, em face do subsequente dano ao erário sob o valor 
original de R$ 237.240,22; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, diante 
das razões apresentadas pelo Relator, em: 

9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini; 
9.2. julgar irregulares as contas de Daniela Magnani Jevesier Nunes Romanini 

(CPF 206.397.938-35), nos termos dos arts. 16, III, alíneas “b” e “c”, com o § 2º, “b”, e 19, caput, e 23, III 

da Lei n.º 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização 
monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do 
art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na 
forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 

02/03/2010  22,14  

02/03/2010  58,05  

02/03/2010  4.053,06  

31/03/2010  22,14  

31/03/2010  4,86  

31/03/2010  8,10  

31/03/2010  4.330,17  

22/04/2010  22,14  

22/04/2010  4,86  

22/04/2010  34,83  

22/04/2010  5.839,98  

18/05/2010  30,24  

18/05/2010  4,86  

18/05/2010  5.530,69  
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DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 

18/05/2010  4,86  

23/06/2010  22,14  

23/06/2010  4,86  

23/06/2010  7.343,33  

23/06/2010  4,86  

23/07/2010  22,14  

23/07/2010  34,83  

23/07/2010  6.670,56  

23/07/2010  4,86  

23/08/2010  22,14  

23/08/2010  32,67  

23/08/2010  7.929,18  

23/08/2010  4,86  

22/09/2010  34,29  

22/09/2010  34,83  

22/09/2010  8.131,50  

22/09/2010  4,86  

22/10/2010  6.988,44  

22/10/2010  46,17  

22/10/2010  4,86  

24/11/2010  6.865,40  

24/11/2010  22,14  

24/11/2010  46,17  

24/11/2010  4,86  

31/12/2010  7.765,45  

31/12/2010  212,07  

31/12/2010  4,86  

27/01/2011  8.321,08  

27/01/2011  18,36  

27/01/2011  225,97  

27/01/2011  4,86  

24/02/2011  8.873,72  

24/02/2011  132,90  

24/02/2011  39,69  

31/03/2011  8.875,97  

31/03/2011  33,21  

31/03/2011  73,99  

31/03/2011  32,49  

25/04/2011  11.482,24  

25/04/2011  18,00  
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DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 

25/04/2011  11,70  

31/05/2011  10.664,93  

31/05/2011  15,60  

29/06/2011  11.358,10  

29/06/2011  32,96  

29/06/2011  18,00  

10/08/2011  9.458,15  

10/08/2011  35,70  

10/08/2011  10,80  

31/08/2011  11.223,50  

31/08/2011  37,46  

31/08/2011  14,40  

28/09/2011  84,82  

28/09/2011  10.715,09  

28/09/2011  19,20  

18/11/2011  41,36  

18/11/2011  10.604,86  

18/11/2011  10,80  

09/12/2011  33,27  

09/12/2011  11.296,27  

09/12/2011  18,00  

30/12/2011  35,70  

30/12/2011  9.888,82  

30/12/2011  10,80  

13/02/2012  90,44  

13/02/2012  9.225,63  

13/02/2012  10,80  

13/02/2012  13,46  

14/03/2012  24,00  

14/03/2012  11.239,87  

14/03/2012  10,80  

27/03/2012  19,50  

27/03/2012  9.151,91  

27/03/2012  7,20  

27/04/2012  37,46  

27/04/2012  11.392,27  

27/04/2012  10,80  

9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, em desfavor de Daniela Magnani 
Jevesier Nunes Romanini sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 

(quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 
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"a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização 

monetária, na forma da legislação em vigor; 
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 

28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria 

da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o 

ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3301-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3302/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 004.919/2022-0. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: João Ferreira Lopes (CPF 170.750.093-20). 

4. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio 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 aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas (Dnocs) em favor de João Ferreira Lopes; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, 
além dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de João Ferreira Lopes (à Peça 3 

sob o n.º 75697/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada 
percepção da referida vantagem como “complementação salarial” sem a necessária absorção, contudo, pelas 

subsequentes modificações legais na estrutura remuneratória; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida 
continuidade na destacada percepção da referida vantagem como “complementação salarial” sem a 
necessária absorção, contudo, pelas subsequentes modificações legais na estrutura remuneratória, sob pena 

de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da 
Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
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percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato para a aludida 

aposentadoria indicada pelo item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que 
seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 
deste Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3302-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3303/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 005.589/2022-3. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Manoel Messias Tavares Costa (CPF 210.252.234-20). 

4. Órgão: Ministério da Saúde. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 aposentadoria deferida pelo Ministério da Saúde em 
favor de Manoel Messias Tavares Costa; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Manoel Messias Tavares Costa 
(à Peça 3 sob o n.º 69032/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na 
destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a 

necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura 
remuneratória; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministé r io 

da Saúde adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 

Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, 
IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de 

que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o 
eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 

do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 
(trinta) dias; 
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9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria apontada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministé r io 
da Saúde, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3303-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3304/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 006.507/2022-0. 

2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Atos de Admissão. 
3. Interessado: José Amadeu Barroso Oliveira Júnior (CPF 744.828.903-91). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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 admissão emitido pela Caixa Econômica Federal 

(Caixa) em prol de José Amadeu Barroso Oliveira Júnior; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, e 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, 
diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato de admissão em favor de José Amadeu Barroso Oliveira Júnior (à 

Peça 3 sob n.º 31845/2017), negando-lhe o respectivo registro; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância, por analogia, com as Súmulas n.os 106 e 249 do TCU, deixando, ainda, de, no presente 
momento, determinar a imediata cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à decisão 
judicial prolatada no âmbito da Ação Trabalhista n.º 0010183-39.2016.5.03.0138; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Caixa 
Econômica Federal (Caixa) adote as seguintes medidas: 

9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Trabalhista n.º 0010183-39.2016.5.03.0138 em 
tramitação perante a Justiça do Trabalho na 3ª Região e, a partir da superveniente decisão judicial fina l 
desfavorável ao ora interessado, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

contados dessa superveniente decisão judicial final, promover a efetiva desconstituição do respectivo ato 
de admissão em prol do ora interessado, nos termos do art. 262 do RITCU, informando o TCU, dentro do 

prazo de 60 (sessenta) dias contados da aludida decisão judicial final, sobre o efetivo resultado da adoção 
dessas providências; 

9.3.2. dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste 

Acórdão; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Caixa 

Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o 

monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão. 
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10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3304-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3305/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 006.589/2022-7. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Maria Lúcia Pinto Leal (CPF 210.497.421-68). 

4. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 deferida pela Fundação Universidade de 
Brasília em favor de Maria Lúcia Pinto Leal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria Lucia Pinto Leal (à Peça 
3 sob o n.º 146592/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada 
percepção da parcela fixada como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a necessária absorção 

dessa parcela, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação 

Universidade de Brasília adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 
Acórdão, diante dos indevidos pagamentos inerentes à parcela fixada como reposição das perdas pelos 

correspondentes planos econômicos ante a inadequada ausência da necessária absorção dessa parcela a 
partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória, sob pena de responsabilidade solidária 
da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, 

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

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, diante dos indevidos pagamentos 

inerentes à parcela fixada como reposição das perdas pelos correspondentes planos econômicos ante a 
inadequada ausência da necessária absorção dessa parcela a partir das supervenientes modificações na 
estrutura remuneratória, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do 

RITCU; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação 

Universidade de Brasília, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
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10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3305-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3306/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 006.611/2022-2. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Helena de Fátima Nunes Silva (CPF 305.899.599-72). 

4. Entidade: Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 deferida pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) em favor de Helena de Fátima Nunes Silva; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Helena de Fátima Nunes Silva 
(à Peça 3 sob o n.º 1005/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da 
vantagem como “quintos ou décimos” de função; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

pagamentos inerentes aos “quintos ou décimos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no 
bojo do RE 638.115-CE; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

Universidade Federal do Paraná adote as seguintes medidas: 
9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.2. promova o destaque da referida parcela como “quintos ou décimos” de função pública, 
transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a 

efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais 
produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberaç ão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade 
Federal do Paraná, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3306-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
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13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3307/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 013.736/2015-9. 
1.1. Apensos: TC 014.223/2015-5, TC 015.791/2015-7, TC 033.979/2020-0 e TC 034.002/2020-0. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Jandelson Gouveia da Silva (CPF 401.268.204-06); e Lucrécio Jorge Gomes Pereira 
da Silva (CPF 213.678.504-44). 

4. Entidade: Município de Escada - PE. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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 (Secex-TCE). 
8. Representação legal: 

8.1. Pamela Sherolen Souza e Silva (35028-D/OAB-PE), entre outros, representando o Município de 
Escada - PE; 

8.2. Bernardo de Lima Barbosa Filho (24201/OAB-PE), entre outros, representando Jandelson 

Gouveia da Silva; e 
8.3. Raphael Parente Oliveira (26433/OAB-PE), representando Lucrécio Jorge Gomes Pereira da 

Silva. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de avaliação sobre o 

injustificado descumprimento da diligência determinada no âmbito da tomada de contas especial instaurada 
pela Coordenação de Contabilidade do então Ministério da Justiça em desfavor de Lucrécio Jorge Gomes 

Pereira da Silva, como então prefeito de Escada - PE (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de 
prestar contas do Convênio nº 650/2010 (Siconv 750759/2010) destinado ao “fortalecimento e 
modernização da Secretaria de Segurança Comunitária através do seu Reaparelhamento, Cursos de 

formação para novos Guardas Municipais, Planejamento Organizacional Estratégico, bem como à 
implantação do projeto Galera da Paz” sob o valor total de R$ 353.600,00, com o aporte de R$ 350.000,00 

em recursos federais, tendo a vigência do ajuste transcorrido de 29/12/2010 a 29/6/2013, com o prazo fina l 
para a prestação de contas fixado em 29/8/2013; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva; 

9.2. aplicar em desfavor de Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva, como responsável pelo 
injustificado descumprimento da diligência do TCU, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.º 8.443, de 
1992, e do art. 268, IV, § 3º, do RITCU, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando- lhe o prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, 
III, “a”, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 
o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) 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, nos termos 
do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 
28, II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; devendo a unidade técnica autuar, 
para tanto, o eventual processo apartado específico, por cópia integral deste processo, para o subsequente 

processamento da aludida cobrança judicial, sem prejuízo, assim, do concomitante prosseguimento do 
presente feito; 

9.5. promover a reiteração da diligência proferida pelo item 9.6 do Acórdão 822/2019-TCU-2ª 
Câmara, com a anterior reiteração pelo item 9.2 do Acórdão 6.150/2020-TCU-2ª Câmara, fixando o novo 
e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, para que o atual prefeito de Escada - PE 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 160 

promova o efetivo atendimento da correspondente diligência do TCU, sem prejuízo de, desde já, alertar que 

o não atendimento à referida diligência poderá configurar o reiterado descumprimento da decisão do TCU 
e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1º, da Lei n.º 8.443, de 

1992, e no art. 268 do RITCU; e 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao responsável 

identificado no item 9.2 deste Acórdão e ao atual prefeito municipal, para ciência e efetivo atendimento à 

diligência ora reiterada pelo item 9.5 deste Acórdão, sem prejuízo, adicionalmente, do semelhante envio da 
aludida cópia à Câmara Municipal de Escada - PE, para ciência e adoção das eventuais providências 

cabíveis. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3307-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3308/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 017.113/2020-2. 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: José Galizia Tundisi (CPF 063.847.738-72); José Eduardo Matsumura Tundis i 

(CPF 108.902.048-10); Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental (CNPJ 

04.747.735/0001-34). 
4. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

8. Representação legal: Daniel Barbosa Palo (OAB-SP 146.003), entre outros, representando José 
Galizia Tundisi, José Eduardo Matsumura Tundisi e a Associação Instituto Internacional de Ecologia e 

Gerenciamento Ambiental. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Associação Instituto Internacional de Ecologia e 
Gerenciamento Ambiental, além de José Galizia Tundisi, José Eduardo Matsumura Tundisi e Fusako 

Matsumura (falecida), como dirigentes da aludida entidade, diante da não comprovação da regular 
aplicação dos recursos inerentes ao Convênio n.º 1.10.0488.00 destinado ao “Monitoramento em tempo 
real da qualidade da água da Hidrovia do Tietê” sob o valor original de R$ 1.196.217,00 em recursos 

federais provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), sem a 
contrapartida, contudo, da convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 

25/10/2010 a 25/10/2014; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Associação Instituto 
Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, além de José Galizia Tundisi e José Eduardo 

Matsumura Tundisi; 
9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 

n.º 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, para que a Associação Instituto Internacional de 

Ecologia e Gerenciamento Ambiental, além de José Galizia Tundisi e José Eduardo Matsumura Tundis i, 
comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento do 

correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob 
as seguintes condições: 
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Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 

5/11/2010 230.165,00 - 

15/12/2010 10.000,00 - 

20/12/2010 725.887,00 - 

6/9/2012 228.200,55 - 

31/7/2017 658,33 já restituído 

9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidênc ia 
apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares 

com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o 
julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, 
acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito 

atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3º e 4º, do RITCU; 
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem 

prejuízo das demais medidas legais; e 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos 

responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3308-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3309/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.750/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Ana Ligia da Silva Silveira (CPF 342.147.390-00). 
4. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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 deferida pela Universidade Federal de 

Santa Maria em favor de Ana Ligia da Silva Silveira; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial da aposentadoria em favor de Ana Ligia da Silva Silveira (à 

Peça 11 sob o n.º 7565/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante do indevido pagamento da rubrica 

em “82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05” sob o valor de R$ 213,30 ante a ausência da 
necessária absorção superveniente dessa parcela, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 15 da Lei n.º 11.091, de 

2005; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 
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9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

Universidade Federal de Santa Maria adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 

Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. promova a correção sobre os indevidos pagamentos identificados na ficha financeira de Ana 

Ligia da Silva Silveira pela rubrica como “82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05” sob o valor de 
R$ 213,30 em face da ausência, aí, da necessária absorção superveniente dessa parcela, nos termos dos §§ 

2º e 3º do art. 15 da Lei n.º 11.091, de 2005; 
9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, o novo 

ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação pelo indevido 

pagamento da rubrica em “82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05” sob o valor de R$ 213,30, para 
ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno do TCU; 

9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

os comprovantes da correspondente notificação ao TCU, com a adicional comprovação sobre o efetivo 
cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 deste Acórdão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência 

desta deliberação; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade 

Federal de Santa Maria, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento das 
determinações proferidas pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3309-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3310/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.649/2021-6. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessado: Edi Mendes Guimarães (CPF 003.400.141-72). 
4. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 deferida pela Fundação Universidade de 
Brasília em favor de Edi Mendes Guimarães; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Edi Mendes Guimarães (à Peça 
3 sob o n.º 52211/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada 

percepção da parcela fixada como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a necessária absorção 
dessa parcela, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 
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9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação 

Universidade de Brasília adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 

Acórdão, diante dos indevidos pagamentos inerentes à parcela fixada como reposição das perdas pelos 

correspondentes planos econômicos ante a inadequada ausência da necessária absorção dessa parcela a 
partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória, sob pena de responsabilidade solidária 

da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, 
do RITCU; 

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

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, diante dos indevidos pagamentos 

inerentes à parcela fixada como reposição das perdas pelos correspondentes planos econômicos ante a 
inadequada ausência da necessária absorção dessa parcela a partir das supervenientes modificações na 

estrutura remuneratória, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do 
RITCU; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação 

Universidade de Brasília, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3310-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3311/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 027.420/2019-1. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Benedito Francisco Silveira Figueiredo (CPF 003.155.673-68); José Rolim Filho 

(CPF 095.565.913-20); Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda. (CNPJ 08.870.238/0001-80); 

Imperador Empreendimentos e Construções Ltda. (CNPJ 01.784.187/0001-24). 
4. Entidade: Município de Codó - MA. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Benedito Francisco Silveira Figueiredo, 
além de José Rolim Filho, como então prefeitos de Codó - MA (gestões: 2005-2008 e 2009-2016, 

respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados 
pelo Convênio n.º CRT/MA/27.000/2007 sob o valor original de R$ 1.736.211,46 em recursos federais para 

a execução das obras de construção e recuperação em estradas vicinais, com bueiros e pontes de madeira, 
nos projetos de assentamento localizados no aludido município, tendo a vigência do ajuste estipulada para 
o período de 31/12/2007 a 31/12/2013; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. declarar a revelia de Benedito Francisco Silveira Figueiredo e José Rolim Filho, além da 

Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda. e da Imperador Empreendimentos e Construções Ltda., 
nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.º 8.443, de 1992; 

9.2. julgar irregulares as contas de Benedito Francisco Silveira Figueiredo e José Rolim Filho, além 

da Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda. e da Imperador Empreendimentos e Construções Ltda., 
nos termos dos arts. 16, III, alíneas “b” e “c”, com o § 2º, “b”, e 19, caput, da Lei n.º 8.443, de 1992, para 

condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros 
de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando- lhes o prazo de 15 
(quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 

“a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

9.2.1. débito em desfavor, solidariamente, de Benedito Francisco Silveira Figueiredo, além da 
Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda., pelos seguintes valores: 

Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

20/12/2008 256.670,97 

9.2.2. débito em desfavor, solidariamente, de José Rolim Filho, além da Imperador Empreendimentos 

e Construções Ltda., pelos seguintes valores: 

Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

30/9/2011 12.076,46 

29/9/2011 723,54 

1º/2/2012 19.405,00 

27/8/2012 17.253,00 

21/11/2014 53.947,00 

9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, em desfavor de Benedito Francisco 

Silveira Figueiredo, com a Castrocom Construções Serviços e Projetos Ltda, individualmente, sob os 
respectivos valores de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), além de José Rolim Filho, com a 

Imperador Empreendimentos e Construções Ltda., individualmente, sob os respectivos valores de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para 
que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhime nto da referida 

dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor;  
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do 

art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria 

da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o 

ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3311-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 165 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3312/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 033.177/2015-5. 
1.1. Apenso: TC 018.775/2020-9. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Raul de Jesus Lustosa Filho (CPF 170.256.211-53). 
4. Entidade: Município de Palmas - TO. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

8. Representação legal: 
8.1. Jorge Augusto Magalhaes Rocha (OAB-TO 4.454), entre outros, representando Gabriela 

Barcelos de Freitas, Lais Rocha de Freitas e Pedro de Freitas; e 
8.2. Renan Albernaz de Souza (OAB-TO 5.365), representando Raul de Jesus Lustosa Filho. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 
do Turismo (MTur) em desfavor de Raul de Jesus Lustosa Filho, como então prefeito de Palmas - TO 

(gestão: de 1º/1/2009 a 31/12/2012), diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados 
ao município pelo Convênio 703815/2009 (Siafi 703815) para o apoio à realização do evento denominado 
como “17° Arraiá da Capital e Projeto Palmas Verão”, durante o período de 22/6 a 30/9/2009, sob o valor 

original de R$ 600.000,00 pelo aporte de R$ 550.000,00 em recursos federais e R$ 50.000,00 em recursos 
da contrapartida, tendo o prazo para a prestação de contas sido fixado em 30/10/2009; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2ª  Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. promover a exclusão dos sucessores de Pierre de Freitas Júnior (falecido) na presente relação 

processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 
9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Raul de Jesus Lustosa Filho; 

9.3. julgar irregulares as contas de Raul de Jesus Lustosa Filho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas 
"c" e "d", e 19, caput, da Lei n.º 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, 
com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo 

recolhimento, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante 
o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do 

Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

3/8/2009 110.000,00  

1/10/2009 143.551,15 

20/11/2009 15.000,00 

9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, em desfavor de Raul de Jesus Lustosa 
Filho sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o 
recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na 

forma da legislação em vigor; 
9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 

com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 
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9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do 

art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 
9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria 

da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o 
ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3312-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3313/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 040.273/2021-0. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Luciano Rodrigues de Oliveira (CPF 393.158.949-87). 

4. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 alteração da aposentadoria deferida pela administração 
do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) em favor de Luciano Rodrigues de Oliveira; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de Luciano Rodrigues de 
Oliveira (à Peça 3 sob o n.º 41158/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção 
da parcela como “opção”, além da inadequada incorporação da vantagem como “quintos ou décimos” de 

função; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 
pagamentos inerentes aos “quintos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do 
RE 638.115-CE, além de deixar de determinar a imediata suspensão do indevido pagamento da parcela 

como “opção” em respeito à decisão judicial transitada em julgado perante o Tribunal Regional Federal da 
4ª Região no bojo do Processo n.º 5004228-82.2018.4.04.7200; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 
administração do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) adote as seguintes medidas: 

9.3.1. dê ciência desta deliberação ao interessado indicado pelo item 9.1 deste Acórdão, alertando-o 

de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não 
o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 

desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 
30 (trinta) dias; 

9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos” de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 
parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 

correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
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sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 

cada exercício financeiro; 
9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos” de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 

anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
(TRE-SC) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico 

no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 
exercício financeiro; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 
administração, além do controle interno, do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), para 
ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3313-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3314/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 041.055/2021-7. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Vitória José da Silva (CPF 244.576.125-53). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 alteração de aposentadoria deferida pela administração 
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em favor de Vitória José da Silva; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato de alteração de aposentadoria em favor de Vitória José da Silva (à 
Peça 3 sob o n.º 81395/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção cumulat iva 

da parcela como “opção”, além da inadequada incorporação da vantagem como “quintos” de função (R$ 
2.060,65); 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 
pagamentos inerentes aos “quintos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do 

RE 638.115-CE, sem prejuízo, contudo, de determinar a suspensão do indevido pagamento da parcela como 
“opção”; 
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9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 diante da 

indevida percepção da parcela como “opção”, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada indicado pelo item 9.1 deste Acórdão, alertando-a de 

que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a 
eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 

desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 
30 (trinta) dias; 

9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos” de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 
parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 

correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 

cada exercício financeiro; 
9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos” de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 

anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.1 diante da indevida percepção da parcela 
como “opção”, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região 
(BA) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifesta r 

anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico 
no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 
exercício financeiro; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 
e ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA), para ciência e efetivo 

cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 
9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3314-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3315/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 047.335/2020-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessadas: Geralda da Luz Almeida Lemos (CPF 279.709.576-68); e Maria Claudina Fontoura 
(CPF 138.455.866-72). 

4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
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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 alteração das aposentadorias deferidas pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social em favor de Geralda da Luz Almeida Lemos e Maria Claudina Fontoura; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a ilegalidade dos atos de alteração das aposentadorias em favor de Geralda da Luz 

Almeida Lemos (à Peça 2 sob o n.º 35318/2020) e Maria Claudina Fontoura (à Peça 3 sob o 

n.º 36234/2020), negando-lhes os respectivos registros, diante, respectivamente, da indevida integralização 
da Gratificação de Desempenho e da indevida ausência do necessário substrato material para a concessão 

da aposentadoria em proventos integrais, nos termos do art. 192 da Lei n.º 8.112, de 1990; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

correspondentes pagamentos a Geralda da Luz Almeida Lemos em função de a aludida parcela estar sob os 
efeitos da decisão liminar prolatada pela Justiça Federal da 1ª Região no Agravo de Instrumento 

nº 2008.01.00.016641-7-MG (Peça 2, p. 21); 
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto 

Nacional do Seguro Social adote as seguintes medidas: 

9.3.1. acompanhe os desdobramentos do Processo nº 2008.01.00.016641-7-MG em tramitação 
perante a Justiça Federal da 1ª Região e, a partir da superveniente decisão judicial interlocutória ou fina l 

desfavorável a Geralda da Luz Almeida Lemos, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial, fazer cessar os pagamentos da correspondente 
parcela indevida no ato em favor de Geralda da Luz Almeida Lemos, sob pena de responsabilidade solidária 

da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, 
do RITCU; 

9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato em favor de Maria Claudina Fontoura em função 
da inadequada concessão da aposentadoria em proventos integrais, nos termos do art. 192 da Lei n.º 8.112, 
de 1990, ante a inadequada ausência do necessário substrato material; 

9.3.3. dê ciência desta deliberação às interessadas apontadas no item 9.1 deste Acórdão, alertando-as 
de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não 

as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 
do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 
(trinta) dias; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3315-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (na Presidência). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3316/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 002.899/2022-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
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3.1. Interessada: Aparecida Lucia de Araujo (523.091.939-68). 

4. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 em que se analisa ato de concessão de aposentadoria em 
favor de Aparecida Lucia de Araujo no cargo de Agente Administrativo do Ministério da Agricultur a, 
Pecuária e Abastecimento. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, 

inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas 
da União, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Aparecida Lucia de Araujo do quadro do Ministé r io 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, negando-lhe registro; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 

Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que: 
9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento das 

parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, 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; 

9.3.3. dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da 

interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 

9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, 
disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que o interessado 
tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informando 
que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3316-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (na Presidência) e André Luís de 
Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3317/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 005.117/2022-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Waldinez Ferreira do Nascimento (163.892.804-59). 
4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria em 
favor de Waldinez Ferreira do Nascimento no cargo de Laboratorista da Agência Nacional de Vigilânc ia 

Sanitária. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 

nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, VIII, 259, II, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do 
Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Waldinez Ferreira do Nascimento do quadro da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, negando-lhe registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 

Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que, nos termos do art. 262, caput, do 

Regimento Interno do TCU, do art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018 e do art. 6º, § 1º, I, da 
Resolução TCU 206/2007: 

9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento das 

parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, 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; 

9.3.3. dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da 

interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 

9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, 
disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que o interessado 
tomou conhecimento deste Acórdão; 

9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integra l 
da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3317-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (na Presidência) e André Luís de 
Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3318/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 005.125/2022-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Angelo Almerio de Melo Baleeiro (068.067.402-00). 
4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 

deferida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em benefício de Angelo Almerio de 
Melo Baleeiro. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, 

em: 
9.1. considerar ilegal e recusar registro do ato inicial de aposentadoria de Angelo Almerio de Melo 

Baleeiro do quadro de pessoal do órgão/entidade Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 

com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 
260, § 1º, do Regimento Interno; 

9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fulcro no art. 262, 
caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que: 

9.2.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Angelo Almerio de Melo 

Baleeiro, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de 
ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 

9.2.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, com 
base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.2.3. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de 

Aposentadoria de Angelo Almerio de Melo Baleeiro, submetendo-o à nova apreciação por este Tribuna l, 
na forma do artigo 260, caput, também do Regimento. 

9.2.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação 
ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos 
junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja 

provido; 
9.2.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal; e 
9.3. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pelas concessões, informando que o teor integra l 

da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3318-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (na Presidência) e André Luís de 
Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3319/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-018.523/2020-0 
2. Grupo I, Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Antônio Domenciano Junior (CPF 272.958.688-10), NETT Núcleo Experimenta l 
Teatro de Tábuas (CNPJ 03.377.377/0001-52) e Peterson Ricardo Pereira (CPF 386.066.188-45) 

4. Unidade: NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

7. Unidade Técnica: SecexTCE 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa aos recursos 

captados pelo NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas, com base na Lei Rouanet, para a realização 

do projeto cultural “Auto de Natal - Os Mares do Mundo” (Pronac 10-5977), que previa 32 apresentações 
de espetáculo natalino em 16 cidades do país, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º, I, 12, § 3º, 16, III, “c”, e § 3º, 19, 23, III, 
e 57 da Lei 8.443/1992, em: 
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9.1. excluir o responsável Peterson Ricardo Pereira da relação processual; 

9.2. considerar revéis o NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas e Antônio Domenciano 
Junior; 

9.3. julgar irregulares as contas do NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas e de Antônio 
Domenciano Junior, condenando-os ao pagamento solidário das quantias abaixo discriminadas, atualizadas 
monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva 

quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o 
recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, III, 

“a”, da citada lei, c/c o art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU: 

VALOR (R$) DATA 

25.000,00 21/12/2010 

406.000,00 15/7/2011 

47.000,00 27/7/2011 

143.000,00 27/7/2011 

100.000,00 29/7/2011 

20.000,00 22/9/2011 

65.000,00 22/9/2011 

74.800,00 9/11/2011 

58.000,00 4/11/2011 

9.4. aplicar ao NETT - Núcleo Experimental Teatro de Tábuas e a Antônio Domenciano Junior, 
individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o 
Tribunal (art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do 
Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se 

pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma 

do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 

9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o 
art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, 

sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo 
de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o 
recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os 

recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, 
os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os 

responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 
antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.7. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da 

República no Estado de São Paulo; 
9.8. notificar os responsáveis e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo a respeito 

deste acórdão. 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3319-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (na Presidência) e André Luís de 

Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 3320/2022 - TCU - Segunda Câmara 

1. Processo nº TC 022.255/2021-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto I - Embargos de Declaração (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Recorrente: Claudio Luiz Stuepp (237.813.430-49). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: não atuou. 
8. Representação legal: não há. 

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

Stuepp (237.813.430-49), servidor aposentado do TRT 4ª Região/RS, contra o Acórdão 2.577/2022-TCU-
2ª Câmara, que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do percebimento 
indevido da vantagem de “quintos/décimos” incorporados pelo exercício de cargo comissionado,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, com 
base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo 

Relator, em 
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito acolhê-los parcialmente e tornar sem efeito 

o item 1.7.2 e respectivos subitens do Acórdão 2.577/2022-TCU-2ª Câmara, mantida a ilegalidade do ato e 

a negativa de registro; 
9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) de que o servidor aposentado é 

beneficiário de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação nº 2003.71.00.057296-7, ajuizada 
perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre (RS), o que lhe assegura a manutenção da 
parcela de “quintos”, observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 
9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao recorrente e ao Tribuna l 

Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do 
Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtua l 
https://www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3320-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (na Presidência) e André Luís de 
Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3321/2022 - TCU - Segunda Câmara 
1. Processo nº TC 030.468/2019-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto I - Embargos de Declaração (Pedido de Reexame em Aposentadoria).  

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Recorrente: Dominyque Annunciatta de Magalhaes Ferreira (284.993.871-87). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Dominyque 

Annunciatta de Magalhães Ferreira (284.993.871-87), servidora aposentada do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), por meio dos quais se insurge contra o Acórdão 1.248/2022-TCU-2ª Câmara, que negou 

provimento a pedido de reexame interposto do Acórdão 620/2020-TCU-2ª Câmara, o qual, por seu turno, 
julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da interessada e negou-lhe registro, 

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

com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas 
pelo Relator, em 

9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 
9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, informando que o teor integral das peças que o 

integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças 

do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3321-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (na Presidência) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3322/2022 - TCU - Segunda Câmara 
1. Processo nº TC 035.916/2015-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto I - Embargos de Declaração (Recurso de Reconsideração em Tomada 
de Contas Especial). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Recorrente: Medcomerce Com de Med e Prod Hospitalares Ltda (37.396.017/0006-24). 
4. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Luciano Borges Marques (31.365/OAB-GO), Lise Sepulvida Costa Povoa 

Franca (35.031/OAB-GO) e outros, representando Medcomerce Com de Med e Prod Hospitalares Ltda; 
Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), Arthur Simas Pinheiro (48314/OAB-DF) e outros, 

representando Cairo Alberto de Freitas. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas 

especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Medcomerce Comercial de 
Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 13.080/2019-TCU-2ª Câmara, 

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

9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, 

rejeitá-los. 
9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, informando que o teor integral das peças que o 

integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças 
do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". 

10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3322-22/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (Relator). 
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13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (na Presidência) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3323/2022 - TCU - Segunda Câmara 

1. Processo nº TC 040.247/2018-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Recorrente: Adalberto Paiva Verçosa Junior (209.437.254-53). 
4. Entidade: Município de São Miguel dos Milagres (AL). 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Anna Carolina Gaia Duarte Cardoso (6.575/OAB-AL), Michel Almeida 

Galvão (7.510/OAB-AL) e outros, representando Adalberto Paiva Verçosa Junior. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Adalberto Paiva Verçosa Junior 
(209.437.254-53), em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o contra 

o Acórdão 4.598/2021-TCU-2ª Câmara, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de 
reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para afastar a multa aplicada ao Sr. Adalberto Paiva 

Verçosa Junior (209.437.254-53) por intermédio do acórdão recorrido e julgar suas contas regulares com 
quitação plena. 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

e à Procuradoria-Geral da República no Estado de Alagoas informando que o teor integral das peças que o 
integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças 

do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". 
10. Ata nº 22/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3323-22/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (na Presidência) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3324/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este ato de aposentadoria concedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1960/2022 - TCU - 2ª Câmara, relator Ministro Antonio 

Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de 

novo ato livre da irregularidade apontada; e 
Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 60 dias, solicitado pela unidade jurisdicionada 

à peça 12 para cumprimento da deliberação, o qual a Sefip propôs deferir, concedendo 30 dias adiciona is 
ao órgão requerente (peça 15); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, com 

fulcro no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 
dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integra l 

do Acórdão 1960/2022 - TCU - 2ª Câmara, relator Ministro Antonio Anastasia, e encaminhar o processo à 
Sefip para exame da peça 14. 

1. Processo TC-001.238/2022-1 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessado: Severino Pinheiro Martiniano (010.911.628-32). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 3325/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, 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 pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 

Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-003.055/2022-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Hideraldo Luiz Moura de Jesus (234.952.005-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 3326/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este ato de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 

Região/BA; 
Considerando que, por meio do Acórdão 2575/2022 - TCU - 2ª Câmara, relator Ministro Antonio 

Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de 
novo ato livre da irregularidade apontada; e 

Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 60 dias, solicitado pela unidade jurisdicionada 

à peça 11 para cumprimento da deliberação, o qual a Sefip propôs deferir parcialmente, concedendo 30 dias 
adicionais ao órgão requerente (peça 13); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, com 
fulcro no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 
dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integra l 

do Acórdão 2575/2022 - TCU - 2ª Câmara, relator Ministro Antonio Anastasia. 
1. Processo TC-006.738/2022-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Lailton Campos Machado (534.113.157-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 3327/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão 
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a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto 

a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-008.146/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Tania Regina Ferreira (429.179.489-49); Uriel Carlos Ferreira Oliveira 

(112.810.222-68); Walmes Santos Dias (445.694.676-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 3328/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, 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 pela Sefip e pelo Ministério Público junto 

a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-008.964/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Joaquim Pinto Rabelo Neto (185.247.101-87); Maria da Gloria Feitosa de 
Albuquerque Lima (342.696.491-00); Rosaria de Fatima de Oliveira Monteiro (292.824.201-59). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 3329/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, 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 pela Sefip e pelo Ministério Público junto 
a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 

endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-008.994/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Marilene Doimo da Silva (149.701.639-87); Tania Maria da Silva 
(202.102.050-91); Waldeniza Sebastiana de Souza (025.746.912-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 3330/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
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Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-009.947/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Dayse Maria Silveira Bastos Vieira (199.509.342-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 3331/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, 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 pela Sefip e pelo Ministério Público junto 

a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-011.093/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Aurelia Pereira de Sousa (652.974.584-04); Aurelio Outumuro Rodriguez Bisneto 
da Silva (874.753.082-00); Aurilene Inacio da Silva (408.862.802-06); Dionizia Oliveira Carvalho 

(183.298.882-15); Eduardo Oliveira Lima (968.909.672-91); Joao Carlos Inacio da Silva (874.753.672-15); 
Joao Vitor de Mendonca Souza (110.144.734-62); Maria Lindacir de Souza Silva (497.570.402-15); Maria 
Pimenta Lima (419.847.902-00); Nadijanaira Brasil da Silva (874.792.142-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 3332/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessão de Pensão Civil do Ministério da Fazenda 

(extinta), cujo ato foi encaminhado a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na 

forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. 
Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (Siape), Sisobi e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas 
do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. 

Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, 
e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso 

II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e art. 260, 
§ 5º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, 

tendo em vista o falecimento do beneficiário, conforme dispõe o art. 7º da Resolução TCU nº 206/2007, 
alterada pela Resolução 237/2010. 

b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-011.125/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 180 

1.1. Interessado: Wilson Carvalho Goncalves (001.527.813-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 3333/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, 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 pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 

Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-007.021/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessado: Maria de Lourdes Coelho Bezerra de Menezes (054.186.233-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 3334/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessão de Pensão Militar em favor de beneficiár ia 

de ex-servidor do Comando da Aeronáutica, cujo ato foi encaminhado a este Tribunal, por intermédio do 
sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. 

Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos (Siape), Sisobi e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas 
do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. 

Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, 

e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso 
II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e art. 260, 
§ 5º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, 
tendo em vista a consulta ao sistema DGI, que verificou o óbito da beneficiária em 21/4/2016, conforme 

dispõe o art. 7º da Resolução TCU nº 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010; e 
b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico 

www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-008.299/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Inaudi Maria Alves Soldateli (062.894.238-94). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71411629.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 126 | Segunda-feira, 11/07/2022 181 

ACÓRDÃO Nº 3335/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, 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 pela Sefip e pelo Ministério Público junto 
a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 

endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-009.114/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Celia Carpes Imperial (528.406.207-82); Claudia Caldas Pires Souza 
(963.644.161-87); Maria Flavia Abreu Fonseca (742.331.147-20); Maria Luiza Silva Mendonca de Pinho 
Machado (172.184.697-28); Maria Patricia Abreu Fonseca (787.505.557-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 3336/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, 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 pela Sefip e pelo Ministério Público junto 

a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-009.130/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Luana Costa Almeida (288.416.748-06); Nedjma Nunes Moraes (028.920.078-44); 
Solange Maria Moraes Tenorio (074.567.678-23). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 3337/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, 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 pela Sefip e pelo Ministério Público junto 
a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 

endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-009.977/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Bianca Arnoud Rodrigues (942.318.774-91); Eliane Maria Caldas Guerra 
(313.549.394-68); Eneida Maria Caldas Guerra (426.667.164-49); Helen Dayana Ribeiro Rodrigues 
(002.371.482-42); Helen Dayana Ribeiro Rodrigues (002.371.482-42); Jaira Maria Duarte 

(697.461.504-30); Marcia Aparecida Duarte Figueiredo (411.328.824-00); Maria Carmen Guerra Mora 
(114.402.364-53); Rute Arnoud Rodrigues (124.493.690-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 3338/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo de prestação de contas anuais da Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras), relativo ao exercício de 2005; 
Considerando que o feito foi sobrestado mediante o Acórdão 798/2011-TCU-2ª Câmara, relator 

Ministro Aroldo Cedraz, no tocante às contas de José Eduardo de Barros Dutra, José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luis Sauer, Almir Guilherme Barbassa, Nestor Cuñat 
Cerveró, Renato de Souza Duque e de Paulo Roberto Costa, até o julgamento definitivo dos processos 
TC-011.647/2007-5, TC-007.103/2007-7, TC-004.623/2006-5 e TC-013.012/2006-8; 

Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e 
Gás Natural, peças 257 a 259, cujas conclusões foram anuídas pelo Ministério Público de Contas, em 
parecer exarado pelo Subprocurador Paulo Soares Bugarin (peça 265), nos quais restou assente que a 
matéria apurada nos processos sobrestantes se referem a atos de gestão anteriores ao exercício de 2005, não 
impactando, portanto, no julgamento das contas do presidente da Petrobras e dos membros da Diretoria 
Executiva, uma vez que os fatos que a motivaram não guardam relação com suas competências; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, I, “a”, do 
Regimento Interno do TCU, em: 

a) levantar o sobrestamento que recai sobre as presentes contas ordinárias; 
b) excluir da relação processual Marcos Antonio Silva Menezes (CPF 270.125.147-87) - Gerente 

Executivo de Contabilidade de 1/1/2005 a 31/12/2005, uma vez que este não se encontra arrolado dentre 
aqueles responsáveis constantes dos incisos I, II, V e VII do art. 12 da IN TCU 47/2004, consoante § 4º do 
mesmo artigo; 

c) julgar, 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, regulares as contas de José Eduardo de Barros 
Dutra (347.586.406-10), Presidente da Petrobras (1/1/2005 a 22/7/2005); José Sérgio Gabrielli de Azevedo 
(042.750.395-72), Presidente da Petrobras (22/7/2005 a 31/12/2005 - até 22/7 no cargo de Diretor 
Financeiro); Guilherme de Oliveira Estrella (012.771.627- 00), Diretor de Exploração e Produção (1/1/2005 
a 31/12/2005); Ildo Luis Sauer (265.024.960-91), Diretor de Gás e Energia (1/1/2005 a 31/12/2005); Almir 
Guilherme Barbassa (012.113.586-15), Diretor Financeiro (22/7/2005 a 31/12/2005); Nestor Cuñat Cerveró 
(371.381.207- 10), Diretor Internacional (1/1/2005 a 31/12/2005); Renato de Souza Duque 
(510.515.167-49), Diretor de Serviços (1/1/2005 a 31/12/2005); e Paulo Roberto Costa (302.612.879-15), 
Diretor de Abastecimento (1/1/2005 a 31/12/2005, dando-lhes quitação plena; e 

d) informar à empresa Petróleo Brasileiro S.A. a prolação do presente Acórdão, encaminhando- lhe 
cópia desta deliberação. 

1. Processo TC-023.695/2006-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 
1.1. Apensos: 013.488/2006-8 (REPRESENTAÇÃO); 006.567/2005-5 (RELATÓRIO DE 

LEVANTAMENTO) 
1.2. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (012.113.586-15); Antonio Palocci Filho 

(062.605.448-63); Arthur Antonio Sendas (016.084.447-91); Celso Barreto Neto (667.332.867-34); Celso 
Villa Martins de Almeida (084.039.885-91); Claudio Luiz da Silva Haddad (109.286.697-34); Cláudia 
Rebello Massa (539.694.211-87); Denise Maria Ayres de Abreu (075.202.918-55); Dilma Vana Rousseff 
(133.267.246-91); Eduardo Coutinho Guerra (276.000.681-68); Fabio Colletti Barbosa (771.733.258-20); 
Gleuber Vieira (041.278.627-34); Guilherme de Oliveira Estrella (012.771.627-00); Ildo Luis Sauer 
(265.024.960-91); Jaques Wagner (264.716.207-72); Jorge Gerdau Johannpeter (000.924.790-49); José 
Eduardo de Barros Dutra (347.586.406-10); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72); Marcos 
Antonio Silva Menezes (270.125.147-87); Marcus Pereira Aucélio (393.486.601-87); Maria Auxiliado ra 
Alves da Silva (874.013.208-00); Maria Lucia de Oliveira Falcon (187.763.105-15); Nelson Rocha Augusto 
(083.085.058-99); Nestor Cunat Cervero (371.381.207-10); Osvaldo Petersen Filho (012.933.890-72); 
Paulo Roberto Costa (302.612.879-15); Renato de Souza Duque (510.515.167-49); Tulio Luiz Zamin 
(232.667.590-87); Édison Freitas de Oliveira (003.143.238-72). 
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1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 
(SeinfraPet). 

1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de 

Souza (54.217/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Eduardo Feijo Abreu de Mello 
Freyre, Luciana Pereira Costa e outros, representando Claudio Luiz da Silva Haddad; Barbara Maria Pinto 

Nascimento Gomes, Artur Pessoa Gonçalves (196.700/OAB-RJ) e outros, representando Celso Villa 
Martins de Almeida; Mauricio da Silva Santos e Marina de Araújo Lopes (43327/OAB-DF), representando 
Polyanna Ferreira Silva Vilanova. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3339/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Edilson Cardoso de Lima (CPF 142.044.952-49), 
em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2008, ao município de Porto 
de Moz/PA; 

Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (peças 46 a 48) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 49), na pessoa do 
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, nos quais restou assentado: 

i) “existem provas capazes de demonstrar a correta aplicação dos recursos, a ponto de superar a 
suposta falha constatada quanto à validação da assinatura presente no Parecer do Conselho”; 

ii) “descaracterização superveniente do débito antes da citação, redundando na ausência do 
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo”; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com 

fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: 
a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 

212 do Regimento Interno; 
b) dar ciência da deliberação ao responsável no presente processo e ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 

endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-004.605/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Edilson Cardoso de Lima (142.044.952-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - PA. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
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 3340/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Armando Pimentel da Rocha, prefeito do 

Município de Camutanga (PE) na gestão 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação 
dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no 
exercício de 2013; 

Considerando o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial 
(SecexTCE) às peças 28 a 30 e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 31 

(Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin), dos quais restou assentado que o “FNDE, através do Ofício 
nº 15534/2021/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE (peça 26), informou que ‘foi apresentada nesta Autarquia 
documentação de devolução de recursos, via Guia de Recolhimento da União - GRU, referente ao Programa 
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Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 2013, transferidos à Prefeitura Municipal de 

Camutanga/PE, que foi objeto de instauração de Tomada de Contas Especial - TCE mediante o Processo 
nº 23034.022730/2018-15’, bem como que o recolhimento ‘foi efetuado pela Prefeitura Municipal de 

Camutanga/PE, através de pagamento por meio de GRU, datado em 12/08/2020, no valor de R$ 13.392,74, 
referente aos recursos do PNATE/2013’, destacando ainda que, ‘por meio do Relatório de Demonstrat ivo 
de Débito - TCU, (SEI 2405602), ficou constatada a suficiência no recolhimento’”; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, com 
fulcro no art. 143, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, em: 

a) julgar regulares com ressalva, nos termos dos 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, as contas de Armando 
Pimentel da Rocha (CPF 611.992.064-15), Prefeito do Município de Camutanga (PE) na gestão 2013-2016; 

b) dar quitação, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RI/TCU, ao Municíp io 
de Camutanga (PE) (CNPJ 11.362.779/0001-01), ante a comprovação do recolhimento do débito apurado, 

atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora; 
c) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 28, ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, ao Município de Camutanga (PE) e ao responsável; e 

d) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 28, ao Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco e à Câmara de Vereadores da Prefeitura Municipal de Camutanga (PE) para as 

providências que entenderem cabíveis, incluindo eventuais procedimentos de cobrança, e também à 
Procuradoria da União no Estado de Pernambuco, para ciência. 

1. Processo TC-005.348/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Armando Pimentel da Rocha (611.992.064-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Município de Camutanga (PE). 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
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 3341/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luiz 

Flavio Malta Leroy (peça 172) contra os itens 9.1, 9.1.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 452/2022 - 2ª Câmara, relator 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que julgou Tomada de Contas Especial instaurada pelo então 
Ministério do Desenvolvimento Social, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos 

recursos repassados pela União por meio do Convênio 53/2010 - SESAN, cujo objeto foi a implantação da 
Feira Popular no Município de Esmeraldas (MG); 

Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 174 e 176), corroborados pelo 

parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, peça 178), 
mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de reconsideração por restar 

intempestivo e não apresentar fatos novos (notificação: 2/3/2022; termo final para interposição do recurso: 
17/3/2022; interposição: 23/3/2022); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, com 

fundamento no art. 143, IV, “b”, do Regimento Interno, em: 
a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Flavio Malta Leroy, por restar 

intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 
2º, do RI/TCU; e 

b) informar ao recorrente e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da 

Cidadania a prolação do presente Acórdão. 
1. Processo TC-027.706/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Luiz Flavio Malta Leroy (771.249.876-87); Prefeitura Municipal de Esmeraldas 
(MG) (18.715.466/0001-39). 

1.2. Recorrente: Luiz Flavio Malta Leroy (771.249.876-87). 
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1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Esmeraldas - MG. 

1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 

1.8. Representação legal: não há. 
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3342/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Associação de Empresas 

Credenciadas na Caixa - Aeccms, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 

decorrente do Edital de Convocação 2.371/2019 - GILOG/CT, sob a responsabilidade da Caixa Econômica 
Federal - Caixa, cujo objeto foi o credenciamento de empresas especializadas para a contratação de serviços 

técnicos de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia; 
Considerando que o representante alega que as empresas contratadas por meio do mencionado edital 

de convocação não obtiveram reajuste de valores da remuneração das atividades nem da remuneração de 

deslocamento; e que a distribuição dos serviços entre as empresas credenciadas não possui meios de 
consulta nem transparência; 

Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições 
Logísticas às peças 6 e 7, por meio dos quais a unidade técnica evidenciou a ausência de competência do 
TCU para decidir sobre a representação, diante do fato de que não cabe à Corte “solucionar controvérsias 

instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda 
prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a 

salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio 
público ou causarem prejuízo ao erário”; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, com 

fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade 

previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 
b) informar à Caixa Econômica Federal e à representante a prolação deste Acórdão; e 
c) arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 

235 do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 
1. Processo TC-009.824/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.4. Representante: Associação de Empresas Credenciadas na Caixa - Aeccms 
1.5. Representação legal: Anderson Marques Ferreira (20611/OAB-MS), representando Associao de 

Empresas Credenciadas Na Caixa - Aeccms. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3343/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Maceiotec Comércio e Serviços 
de Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 

Eletrônico 11/2022, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Professor Alberto 
Antunes/UFAL/Ebserh, com valor de contratação estimado em R$ 3.772.414,80, que teve por objeto a 
contratação de serviço técnico especializado na área da engenharia clínica, utilizando software dedicado de 

gestão de tecnologias médicas, para prestação de manutenção preventiva e corretiva do parque tecnológico 
de equipamentos médico-hospitalares da entidade licitante, incluindo a aplicação, sob demanda, de peças, 

acessórios e serviços especializados diversos; 
Considerando que a representante alega suposta alteração do edital da licitação sem a devida 

republicação; 
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Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições 

Logísticas às peças 6 e 7, dos quais constam as seguintes conclusões: 
i) a alteração do Anexo G do termo de referências limitou a esclarecer o texto constante da versão 

inicial, inexistindo informação nova que altere a formulação das propostas, sendo obedecido o disposto no 
parágrafo único do art. 39 da Lei 13.303/2016; 

ii) em relação à inclusão, no item 23.3.4.1 (versão original, peça 1, p. 66), do item 23.3.4.1.1 (certidão 

de registro da empresa licitante no Crea), “tal exigência também não tem o condão de alterar a proposta de 
preço, considerando que se trata de exigência que se refere à apresentação de documento de habilitação, 

para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante”; e 
iii) inexistem nos autos elementos “que indiquem prejuízo ao erário, favorecimento de licitante ou 

outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a continuidade da atuação do TCU 

quanto ao suscitado”; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, com 

fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2º, 

da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, 

§ 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 
b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; 

c) informar ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes/Ebserh e à representante a prolação 
do presente Acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 

d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 
1. Processo TC-010.817/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - UFAL - Ebserh. 
1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representante: Maceiotec Comércio e Serviços de Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3344/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo 

de Aquisições Logísticas (Selog), a respeito do Pregão Eletrônico 395/2021-22, conduzido pela 
Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de 

Rondônia (Dnit/RO), tendo como objeto a aquisição de 10 veículos para uso estrito em atividades de 
fiscalização das rodovias federais sob a responsabilidade do órgão, mediante a utilização de veículos usados 
como parte do pagamento (valor homologado referente ao item 2 do pregão: R$ 192.900,00); 

Considerando que foi realizada oitiva do Dnit acerca: 
i) do procedimento instituído pela Portaria DNIT 2.067/2021, que possibilita a aquisição de veículos 

novos mediante a utilização de veículos usados da frota do órgão como pagamento integral ou parcial; e 
ii) da avaliação dos veículos usados mediante a redução linear de 25% dos preços da Tabela Fipe, 

sem parâmetros objetivos que possam indicar que o percentual utilizado é adequado para obtenção do valor 

de mercado, contrariando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 174/2004-TCU-
Plenário, relator Ministro Adylson Motta e Acórdão 7.277/2016- TCU-2ª Câmara, relator Ministro 

Raimundo Carreiro). 
Considerando a instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas à peça 33, 

parcialmente endossada pelos dirigentes da unidade às peças 34 e 35, por meio das quais estes deixam 

assente que a aquisição de veículos novos mediante a utilização de veículos usados da frota do órgão como 
pagamento integral ou parcial encontra fundamento no art. 15, inciso III, da Lei 8.666/1993, devendo ser 

realizado estudo comparado, levando-se em conta as formas tradicionais de alienação de bens móveis pela 
administração, a fim de apontar eventuais vantagens do modelo, especialmente em relação à vantajosidade 
econômica; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 2ª Câmara, com 

fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 

237, VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 
259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

b) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Diretoria Geral) e à 

Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia, com fundamento no art. 9º, inciso I, da 
Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 395/2021- 22 e 

nos estudos que subsidiaram a elaboração da Portaria DNIT 2.067/2021, para que sejam adotadas medidas 
internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 

b.1) ausência de um estudo comparado, considerando as formas tradicionais de alienação de bens 

móveis pela administração, a fim de apontar eventuais vantagens do modelo, especialmente em relação à 
vantajosidade econômica, de aquisição de veículos novos mediante a utilização de veículos usados 

pertencentes ao órgão ou entidade como parte do pagamento na transação, em afronta aos princípios da 
motivação, da eficiência e da economicidade; 

b.2) utilização, para composição da estimativa dos preços dos veículos usados adotados como parte 

do pagamento dos veículos novos no pregão, da Tabela FIPE reduzida em 25%, sem previsão na Portaria 
DNIT 2.067/2021 e sem parâmetros objetivos que possam indicar que o percentual utilizado é adequado 

para obtenção do valor de mercado, contrariando o art. 40, inciso X e § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993 e a 
jurisprudência do Tribunal (Acórdão 174/2004-TCU-Plenário, rel. Ministro Adylson Motta); 

c) determinar à Diretoria Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com 

fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de sessenta dias, adote 
providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 

c.1) adequação da Portaria DNIT 2.067/2021, suprimindo os termos “dação em pagamento” e 
“alienação simultânea” nos itens 6.1.1, “a”, 7.1.1 e 8.2 de seu Anexo I, de sorte que a redação dos referidos 
itens indique apenas que parte do pagamento da aquisição de veículos novos pode se dar por meio da entrega 

de veículos oficiais usados, por contrariar o art. 356 do Código Civil e art. 17 da Lei 8.666/1993, uma vez 
que são institutos jurídicos que não se adequam ao caso; e 

d) informar à Diretoria Geral do Dnit e à Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia 
a prolação do presente Acórdão, encaminhando- lhes cópia desta Deliberação e das peças 33 a 35. 

1. Processo TC-042.423/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Interessado: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia (04.892.707/0007-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3345/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Moema Duboc 

Garbellini de Aguiar, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 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 detectou a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de “quintos/décimos” de funções comissionadas exercidas após a 
edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento 

posterior à data limite de 8/4/1998; 
Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 

a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 
exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 
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Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado, em 01/08/2006 (Ação Ordinária n. 2004.34.00.048565-0 movida pela Associação Nacional dos 
Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA, peça 3, p. 16); 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 
somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 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/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 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 - 
MP/TCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 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, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Moema Duboc  

Garbellini de Aguiar e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias 
indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-010.313/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Moema Duboc Garbellini de Aguiar (077.212.158-38). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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. Determinação: 
1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região- Campinas/SP que, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à 
interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, 

sem prejuízo de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos 
incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez 
amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos 

termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, 
a emissão de novo ato concessório. 

ACÓRDÃO Nº 3346/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de 
pensão militar a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.675/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Francislene Ribeiro de Freitas (119.947.972-15); Francisneide de Freitas Ferreira 

(073.382.282-72); Leonor de Freitas Guimaraes (218.422.137-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3347/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Antônio 
Santana dos Santos Filho, ante o recolhimento integral do débito a que foi condenado, promovendo-se em 

seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-000.935/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Antônio Santana dos Santos Filho (178.276.204-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 10541/2018, proferido pela 1ª Câmara, em Sessão de 

4/9/2018, Ata 31/2018. 
Data de origem do débito: 11/2/2009 Valor original do débito: R$ 60.360,00 

Data de origem do débito: 22/12/2009 Valor original do débito: R$ 19.500,00 

Datas-dos-recolhimentos: Valores-recolhidos: 

03/09/2014 R$ 50.000,00 

10/10/2014 R$ 7.000,00 

07/11/2014 R$ 3.000,00 

09/12/2014 R$ 3.000,00 

09/01/2015 R$ 3.000,00 

11/02/2015 R$ 1.000,00 

15/04/2015 R$ 1.000,00 

22/06/2015 R$ 1.000,00 

31/03/2016 R$ 1.000,00 

29/04/2016 R$ 1.000,00 

30/05/2016 R$ 400,00 

13/07/2016 R$ 600,00 

13/07/2016 R$ 1.000,00 

17/08/2016 R$ 1.000,00 

10/02/2017 R$ 1.000,00 

17/03/2017 R$ 1.000,00 

11/05/2017 R$ 1.000,00 

19/07/2017 R$ 1.000,00 

21/09/2017 R$ 1.000,00 

27/11/2017 R$ 1.000,00 

15/02/2018 R$ 1.000,00 
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Datas-dos-recolhimentos: Valores-recolhidos: 

30/04/2018 R$ 1.000,00 

08/06/2018 R$ 1.000,00 

20/08/2018 R$ 1.000,00 

01/10/2018 R$ 1.000,00 

12/11/2018 R$ 1.000,00 

11/01/2019 R$ 1.000,00 

14/03/2019 R$ 1.000,00 

15/05/2019 R$ 1.000,00 

12/09/2019 R$ 3.086,00 

07/10/2019 R$ 3.102,00 

12/11/2019 R$ 3.134,00 

12/11/2019 R$ 3.118,00 

13/12/2019 R$ 3.150,00 

27/02/2020 R$ 3.165,75 

13/03/2020 R$ 3.181,58 

24/04/2020 R$ 3.197,49 

11/05/2020 R$ 3.213,73 

02/06/2020 R$ 3.229,80 

04/06/2020 R$ 3.245,95 

24/06/2020 R$ 3.255,68 

07/07/2020 R$ 3.265,45 

08/07/2020 R$ 3.275,25 

09/07/2020 R$ 3.285,07 

14/09/2020 R$ 3.294,93 

07/12/2020 R$ 3.308,11 

29/01/2021 R$ 3.321,34 

26/03/2021 R$ 3.334,63 

26/04/2021 R$ 3.347,97 

25/05/2021 R$ 3.361,36 

25/06/2021 R$ 3.374,80 

30/07/2021 R$ 2.846,95 

27/08/2021 R$ 3.211,92 

29/09/2021 R$ 3.223,04 

28/10/2021 R$ 3.234,28 

30/11/2021 R$ 3.246,68 
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Datas-dos-recolhimentos: Valores-recolhidos: 

28/12/2021 R$ 3.248,97 

27/01/2022 R$ 3.417,33 

15/03/2022 R$ 4.330,51 

31/03/2022 R$ 4.330,51 

ACÓRDÃO Nº 3348/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União 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, alínea a, 208 

e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares 
com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de 
dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com 

os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.010/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Renildo Vasconcelos Calheiros (209.360.794-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Município de Olinda/PE. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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: Anne Cristine Silva Cabral (39061/OAB-PE), representando Renildo 
Vasconcelos Calheiros. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3349/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.161/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessadas: Ivana da Silva Chodren (CPF 579.132.269-00); Justina Ines Sponchiado (CPF 
517.997.829-72); Rosana Maria Gaio (CPF 384.204.819-04) e Rosilda Maria Pereira do Amaral (CPF 
343.181.949-49). 

1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 3350/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-010.439/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Reginaldo Costa Goncalves (CPF 185.847.303-97). 

1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 3351/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-010.477/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessadas: Jaqueline Groenner Barbosa (CPF 391.926.281-68) e Raquel Lott Bothrel (CPF 
435.161.226-68). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE - MG. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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 3352/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-011.027/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Susana Trovo Nunes (CPF 015.198.878-17). 
1.2. Órgão: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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 3353/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-011.035/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Ernesto Messias Neyrão Filho (CPF 014.687.312-20); Jovenila Cantanhede 

Gusmão (CPF 137.529.953-00); Maria Geni Saraiva (CPF 153.750.133-04); Sivaldo Fernandes Silva (CPF 

120.628.121-91) e Vilma Sueli Rosas (CPF 444.877.629-87). 
1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
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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 3354/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-022.669/2021-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Deyse Maria Rossignholo Rodrigues (CPF 425.022.920-34). 
1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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 3355/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-022.685/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Vânia Cristina Miranda Magalhães (CPF 346.488.441-49). 
1.2. Órgão: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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 3356/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de 

Santa Maria em favor de Elita Ana Faccin; 
Considerando que, em 3/5/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor 

de Elita Ana Faccin (à Peça 11 sob o n.º 7138/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante do indevido 
pagamento da rubrica em “82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP” sob o valor de R$ 46,60 ante a 
ausência da necessária absorção dessa parcela, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 15 da Lei n.º 11.091, de 

2005, além do indevido pagamento de anuênios sob o patamar de 8,08%, a 2ª  Câmara do TCU prolatou o 
Acórdão 2.070/2022 pela seguinte linha: 

“(...) 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Elita Ana Faccin (à Peça 
11 sob o n.º 7138/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante do indevido pagamento da rubrica em 
‘82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP’ sob o valor de R$ 46,60 ante a ausência da necessária absorção 

dessa parcela, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 15 da Lei n.º 11.091, de 2005, além do indevido pagamento 
de anuênios sob o patamar de 8,08%, a despeito de o respectivo substrato material permitir, aí, apenas a 

percepção de 8%; 
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9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

Universidade Federal de Santa Maria adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 

Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 

71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 
9.3.2. promova a correção sobre os indevidos pagamentos identificados na ficha financeira de Elita 

Ana Faccin pela rubrica como ‘82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP’ sob o valor de R$ 40,60, não 
tendo ela sido reduzida para o correto valor como previsto no art. 15 da Lei n.º 11.091, de 2005, além da 
indevida percepção de anuênios em 8,08%; 

9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
‘quintos ou décimos’ de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 

parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 

sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 
cada exercício financeiro; 

9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
‘quintos ou décimos’ de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, o novo 

ato de concessão da aludida aposentadoria, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação pelo indevido 

pagamento da rubrica em ‘82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP’ sob o valor de R$ 46,60 e pela 
indevida percepção de anuênios em 8,08%, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art.  260, 

caput, do Regimento Interno do TCU; 
9.3.6. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU, com a adicional comprovação sobre o efetivo 

cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 deste Acórdão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência 
desta deliberação; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto à Universidade Federal de Santa Maria verifique 

o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e 
conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 
exercício financeiro; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade 

Federal de Santa Maria, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 
9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento das 

determinações proferidas pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário”; 
Considerando que a Universidade Federal de Santa Maria foi notificada sobre o aludido acórdão por 

intermédio do Ofício 19.307/2022-TCU/Seproc (Peça 19), tendo a ciência do expediente ocorrido em 

9/5/2022 (Peça 20); 
Considerando que, em 17/6/2022, a Universidade Federal de Santa Maria compareceu à Peça 21, por 

intermédio de Luciano Schuch como o magnífico reitor da universidade, e solicitou a prorrogação do prazo 
fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 2.070/2022-
TCU-2ª Câmara; 
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Considerando que, à Peça 23, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido 

de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de 
decidir; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução nº 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 21 por Luciano Schuch, como 

o magnífico reitor da universidade, e, assim, autorizar a excepcional prorrogação, por 30 (trinta) dias, do 
prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2.070/2022-TCU-2ª Câmara, devendo 

o novo prazo ser contado em sintonia com o RITCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste 
processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-022.749/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Elita Ana Faccin (CPF 430.990.760-15). 
1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à 
Universidade Federal de Santa Maria, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo 
fixado. 

ACÓRDÃO Nº 3357/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-036.554/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Valdete Pinho Rodrigues (CPF 149.921.832-04). 
1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 3358/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 
259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 
legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.801/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Eduardo Nunes Bento (CPF 953.575.801-20); Fernando de Souza Aires (CPF 
956.740.981-15); Luciana Gomes Barbosa Ramalho (CPF 950.557.031-72); Marianne Pereira dos Santos 
Nunes (CPF 960.755.462-00) e Tatiana Oliveira Amorim Menezes (CPF 987.317.341-20). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 3359/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.191/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessadas: Maria Neide Gonçalves Mota (CPF 838.108.113-00); Maria Noete Tavares de 

Macedo (CPF 790.115.353-91) e Tallita Tavares de Macedo (CPF 042.492.703-94). 

1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 3360/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-011.101/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessada: Maria Thereza Andreotti Pricoli (CPF 757.721.168-00). 

1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 3361/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-011.107/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessada: Josefa Ferro Mata (CPF 326.489.794-68). 

1.2. Órgão: Ministério do Trabalho. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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. 
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ACÓRDÃO Nº 3362/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-007.555/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Christina Quirico Pinheiro Machado (CPF 875.143.708-20); Cláudia dos Santos 

Bretas (CPF 667.674.407-44); Deborah Martins Quirico (CPF 007.297.458-30); Marlene Pereira dos 
Santos (CPF 358.893.657-20); Scheilla Mazoco Guilherme (CPF 601.643.796-49); Solange Mazoco Santos 
Coelho (CPF 030.546.116-80) e Tânia da Silva Santos de Azevedo Ramos (CPF 853.251.127-91). 

1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 3363/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão militar relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.292/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Carla Valeria Duarte Filgueiras de Abreu (CPF 601.893.806-59). 

1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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 3364/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, além do 
art. 7º, I, da Resolução TCU nº 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação 

para fins de registro, do ato de concessão de pensão militar relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante 
da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento da interessada, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.173/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Rosilda Queiroz da Costa (CPF 454.195.072-34). 

1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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 3365/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que, no presente momento, o presente processo trata de solicitação para o acesso ao 

processo de tomada de contas especial autuado, por força do Acórdão 19.120/2021-TCU-2ª Câmara, a partir 
da conversão da anterior representação (TC 042.852/2018-8) formulada em face do Instituto de Produção 
Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), como associação privada recebedora do patrocínio, além de 
Jorge Luiz da Silva, como então presidente do IPCB, e de Olavo Machado Junior, como então diretor 
regional do Serviço Social da Indústria de Minas (Sesi-MG), com a SCOM Eventos e Comunicação Ltda., 
como agência de publicidade atuante em intermediária na contratação do IPCB, e com a Aliança 
Comunicação e Cultura Ltda., como executora do projeto, com os seus respectivos sócios (Lina Rosa 
Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), diante da não comprovação da boa e regular  
aplicação dos recursos repassados ao projeto intitulado como “Arte no Canteiro - Teatro no Canteiro de 
Obras”, durante o exercício de 2012, sob o valor total de R$ 3.980.000,00; 

Considerando que, ao julgar o aludido feito, o Acórdão 2.367/2022 (Peça 84) teria sido prolatado pela 
2ª Câmara do TCU no seguinte sentido: 

“(...) ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “c”, do 
Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.º 246, de 2011, em acolher o parecer da 
unidade técnica e, assim, promover a desconsideração da personalidade jurídica da Aliança Comunicação 
e Cultura Ltda. com vistas a permitir que, como então sócios da aludida entidade, Lina Rosa Gomes Vieira 
da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva passem a também figurar como responsáveis neste processo, 
em solidariedade com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), além de Jorge 
Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., sem prejuízo de prolatar as 
providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 

“(...) 1.7. Providências: 
1.7.1. promover, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 12, I e II, da Lei n.º 8.443, de 1992 e do art. 202, I e 

II, do RITCU, a citação solidária do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), 
com Jorge Luiz da Silva e Olavo Machado Junior, além da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e, por 
desconsideração da personalidade jurídica, com os seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da 
Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas defesas 
diante da indevida ausência de efetiva demonstração sobre a boa e regular aplicação dos aludidos recursos 
federais em face, por exemplo, do suscitado sobrepreço e consequente superfaturamento no aludido Projeto 
Arte no Canteiro MG-2012, resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente dano causado ao 
erário federal, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o recolhimento da dívida em favor 
do Sesi-MG, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo 
recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$)  

10/04/2013 1.670.892,00 

1.7.2. promover, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 12, I e II, da Lei n.º 8.443, de 1992 e do art. 202, I e 
II, do RITCU, a citação solidária do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), 
com Jorge Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., além da Aliança 
Comunicação e Cultura Ltda., e, por desconsideração da personalidade jurídica, com os seus respectivos 
sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), para, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentarem as suas defesas diante da indevida ausência de efetiva demonstração sobre a 
boa e regular aplicação dos aludidos recursos federais em face, por exemplo, do suscitado sobrepreço no 
aludido Projeto Arte no Canteiro MG-2012, resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente 
dano causado ao erário federal, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o recolhimento da 
dívida em favor do Sesi-MG, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data 
informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$)  

02/07/2012  94.027,50  

31/08/2012  94.027,50  

16/04/2013  110.445,00  
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1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao 

Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais, para ciência e adoção das eventuais medidas 
cabíveis, além do envio aos responsáveis indicados no item 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão, para facilitar as 

correspondentes manifestações no presente processo”; 
Considerando que, após a notificação do aludido Acórdão 2.367/2022, Jorge Luiz da Silva (Peças 

107 e 108), com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB (Peças 116 e 119), 

além de Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (Peças 117 e 120), Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva (Peças 
118 e 121) e Aliança Comunicação e Cultura Ltda (Peças 124 e 125) apresentaram as petições avulsas, por 

intermédio dos representantes legais e processuais, solicitando a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, 
do prazo fixado para a apresentação das alegações de defesa sob a justificativa, em suma, da necessidade 
de reunir as informações e os documentos em prol, assim, dos princípios, entre outros, do contraditório e 

da ampla defesa pelas seguintes condições: 

Responsável Citação Peça Ciência Peça Prazo Inicial 
Novo Prazo 

(Prorrogação) 

Jorge Luiz da Silva 22881/2022 98 30/05/2022 105 14/06/2022 15/08/2022 

IPCB 22883/2022 97 30/05/2022 104 14/06/2022 15/08/2022 

Lina Rosa G. Vieira da Silva 22871/2022 101 31/05/2022 111 15/06/2022 15/08/2022 

Luiz Otavio G. V. da Silva 22885/2022 95 30/05/2022 109 14/06/2022 15/08/2022 

Aliança Com. e Cultura Ltda 22884/2022 96 01/06/2022 126 16/06/2022 15/08/2022 

Considerando que, adicionalmente, os aludidos responsáveis teriam solicitado o “acesso integral do 
processo e de seus respectivos anexos e apensos” para o exercício do contraditório e da 

ampla defesa em face das irregularidades em apuração no bojo desta tomada de contas especial; 
Considerando que a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento dos pedidos de prorrogação 

de prazo por mais 60 dias, 

Considerando que, ao avaliar o pedido de integral acesso ao processo e, especialmente, às peças 
processuais classificadas como sigilosas, a SecexDesenvolvimento emitiu o seu parecer à Peça 128 nos 

seguintes termos: 
“(...) INTRODUÇÃO 
Trata-se de solicitação de acesso aos autos do TC 044.633/2021-1 formulada por Aliança 

Comunicação, Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), Lina Rosa Gomes Vieira 
da Silva e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, por intermédio de sua advogada Karina Amorim Sampaio 

Costa (peças 116, 117, 118 e 125 respectivamente). 
2. O processo objeto do presente pedido trata de TCE instaurada por força do disposto no Acórdão 

19120/2021 - 2ª Câmara, proferido no âmbito do TC 042.852/2018-8, representação de iniciativa da 

Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco a respeito de irregularidades na execução do 
Projeto Arte do Canteiro, patrocinado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), por intermédio de seu 

Departamento Regional no Mato Grosso do Sul. 
3. Quanto à admissibilidade, o inciso I do art. 88 da Resolução-TCU 259/2014, dispõe que as partes 

poderão encaminhar a este Tribunal pedidos de vista e de cópias de processos para o exercício da ampla 

defesa. Sendo que os solicitantes figuram como responsáveis no referido processo. 
4. Adicionalmente, cabe observar o disposto no voto do Ministro Benjamin Zymler no âmbito do 

TC 035.978/2019-8, que resultou no Acórdão 1901/2020-TCU-Plenário. Em seu voto o Ministro Relator 
expõe a manifestação da Consultoria Jurídica desta Corte quanto o direito das partes aos autos, inclus ive  
peças sigilosas: 

‘11. Em atendimento ao mencionado despacho, a Conjur elaborou minudente parecer, integralmente 
transcrito no relatório que antecede este voto, ao final do qual concluiu que: 

(...) 
c) caso o requerente seja efetivamente parte ou investigado naqueles processos, juízo afeto ao controle 

externo, não haveria que se negar a ele acesso a quaisquer documentos, ainda que sigilosos, que 

fundamentem eventual atribuição de responsabilidade, dados os princípios constitucionais do contraditór io 
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e da ampla defesa, a Súmula Vinculante 14 (por analogia) e a recentíssima Lei de Abuso de Autoridade, 

que, em seu art. 32, vedou a denegação ao interessado, seu defensor ou advogado acesso a autos em que é 
investigado, ressalvado apenas o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a 

realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível;’ 
5. Destaca-se, ainda, a decisão proferida em solicitação de acesso aos autos do TC 042.852/2018-8 

(TC 038.645/2021-1, peça 16), na qual o Ministro André de Carvalho excepciona da permissão de acesso 

às peças 217 a 231, por se tratarem dos Relatórios de Informação de Controle Externo (RICE), sendo que 
cada RICE tratou de um projeto contratado pelo Sesi e cada projeto originou uma TCE. Desta forma, apenas 

os responsáveis no âmbito dessas TCE teriam a necessidade de conhecer o conteúdo do respectivo RICE. 
6. Nesse sentido, esclareceu a SeinfraOperações em instrução que embasou a decisão do Minist ro 

citada acima (TC 038.645/2021-1, peça 14) (destaque acrescido): 

‘23. Nesse diapasão, as tomadas de contas especiais que eventualmente venham a ser constituídas 
contarão com todos os elementos que subsidiaram a elaboração dos aludidos RICEs, a serem devidamente 

carreados para os correspondentes autos. 
24. Inclusive, reforça-se que as cinco tomadas de contas especiais constituídas, relacionadas ao 

projeto Relix, já dispõem de todas as evidências que fundamentaram a elaboração do RICE 03/2019, além 

do próprio relatório, de forma que eventuais pedidos de acesso ao conteúdo dos demais relatórios, mantidos 
como sigilosos no bojo do TC 042.852/2018-8, apresentam-se irrelevantes a fim de viabilizar o exercício 

do direito de defesa dos responsáveis devido à ausência de pertinência temática entre os fatos em apuração 
nas tomadas de contas especiais e aqueles objeto de análise nos referidos relatórios. 

25. É, portanto, nas aludidas TCEs que se dará o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa 

e onde os agentes que vierem a ser responsabilizados poderão obter todos os elementos necessários à 
viabilização de suas legitimas prerrogativas processuais. 

7. Assim, entende-se que os solicitantes, como parte do processo, têm direito de acesso aos autos, 
inclusive peças sigilosas, persistindo exceção às peças 31 a 54, que possuem chancela de sigilo por terem 
informações pessoais as quais, nos termos do artigo 31 da Lei 12.527/2011, c/c o artigo 10 da Resolução -

TCU 294/2018, têm seu acesso restrito aos servidores do TCU autorizados para tal e àqueles a quem se 
referem as informações.’ 

8. Os solicitantes deverão firmar termo de cientificação quanto à obrigação de resguardar a 
confidencialidade das informações cujo acesso lhe for autorizado, nos termos do artigo 17, § 1º da Portaria-
TCU 114/2020, bem como do artigo 17 da Resolução-TCU 294/2018 e do artigo 5º da Resolução-TCU 

261/2014, sob pena de responsabilização e sanções cabíveis, na forma da lei. 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

9. Com fundamento no artigo 91 da Resolução TCU 259/2014 e amparada pela delegação de 
competência do inciso I, artigo 2º, da Portaria-SecexDesenvolvimento 1/2021, encaminhe-se os autos ao 
Gabinete do Ministro-Relator propondo que: 

a) seja concedido aos solicitantes acesso aos autos do TC 044.633/2021-1, inclusive peças sigilosas, 
com exceção, em obediência ao artigo 31 da Lei 12.527/2011, das peças de 31 a 54, que possuem 

informações pessoais. 
b) os solicitantes sejam cientificados quanto à obrigação de resguardar a confidencialidade das 

informações cujo acesso lhe for autorizado, nos termos do artigo 17, § 1º da Portaria-TCU 114/2020, bem 

como do artigo 17 da Resolução-TCU 294/2018 e do artigo 5º da Resolução-TCU 261/2014. 
c) o processo seja enviado à Seproc para providências necessárias ao cumprimento da decisão que for 

tomada”; 
Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar os pareceres da Seproc e da 

SecexDesenvolvimento a estas razões de decidir; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 

pela Resolução n.º 246, de 2011, nos termos dos pareceres emitidos neste processo, em prolatar as seguintes 
medidas: 

(i) deferir as solicitações apresentadas por Jorge Luiz da Silva (Peças 107 e 108), além do Instituto 

de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB (Peças 116 e 119), com Lina Rosa Gomes Vieira 
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da Silva (Peças 117 e 120), Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva (Peças 118 e 121) e Aliança Comunicação 

e Cultura Ltda. (Peças 124 e 125), para, assim, autorizar a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, dos prazos 
para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2.367/2022-TCU-2ª Câmara, devendo os 

novos prazos serem contados nos termos do RITCU; 
(ii) deferir os pedidos formulados por Jorge Luiz da Silva, além do Instituto de Produção 

Socioeducativo e Cultural Brasileiro - IPCB, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva, Luiz Otavio Gomes Vieira 

da Silva e Aliança Comunicação e Cultura Ltda., para a integral obtenção do acesso eletrônico, com a cópia, 
do TC 044.633/2021-1, nos termos do art. 163 do RITCU, incluindo as eventuais peças sigilosas, com a 

exceção para as Peças 31 até 54, pois possuiriam informações pessoais, em obediência ao art. 31 da Lei 
n.º 12.527, de 2011; e 

(iii) prolatar a adicional providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-044.633/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com Jorge 

Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., além da Aliança 
Comunicação e Cultura Ltda., e, por desconsideração da personalidade jurídica, dos seus respectivos sócios 
(Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva). 

1.2. Instituição: Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 
1.6. Representação legal: 

1.6.1. Henrique Andrade Rodrigues (OAB/MG 144.014), entre outros, representando o Departamento 
Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG); e 

1.6.2. Karina Amorim Sampaio Costa (OAB/DF 23.803), entre outros, representando Jorge Luiz da 
Silva, com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), Lina Rosa Gomes Vieira 
da Silva, Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva e a Aliança Comunicação e Cultura Ltda. 

1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a 
todos os aludidos solicitantes, para ciência, alertando-os, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TCU 

n.º 294, de 2018, sobre a efetiva responsabilidade pela necessária salvaguarda do sigilo em prol dos aludidos 
documentos entregues como cópia sob essa chancela de sigilo. 

ACÓRDÃO Nº 3366/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que, no presente momento, este processo trata de petição intitulada como embargos de 
declaração e formulada pela Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. em face do Acórdão 

2.856/2022 proferido pela 2ª Câmara do TCU no sentido de conhecer da representação formulada sobre os 
indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.º 19/2021 conduzido pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) para “a aquisição de subscrição e suporte oficial do fabricante em 

plataforma tecnológica para gestão e governança de serviços de informação interoperáveis baseados em 
arquitetura SOA da plataforma WSO2 e serviços técnicos especializados”, tendo no mérito, contudo, 

anotado a representação como prejudicada diante da ausência de adequado objeto e da indevida tentativa 
de transformar o TCU em mera instância recursal no referido certame, sem prejuízo, ainda, de anotar como 
prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva; 

Considerando que a referida petição não deve ser conhecida como os cogitados embargos de 
declaração, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante, inclusive, da 

ausência de legitimidade da ora peticionante e da intempestividade na apresentação dos cogitados 
embargos; 

Considerando, ainda, que a ora peticionante não é parte no presente processo, até porque o seu pedido 

de ingresso como parte interessada no presente processo teria sido expressamente indeferido pelo anunciado 
Acórdão 2.856/2022-2ª Câmara; 

Considerando que sobressairia a aludida intempestividade na apresentação dos cogitados embargos, 
já que a ora peticionante fora devidamente notificada do Acórdão 2.856/2022-TCU-2ª Câmara por meio do 
Ofício 26.422/2022-TCU/Seproc (Peça 55), em 16/6/2022 (Peça 58), ao passo que a referida petição, como 
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os cogitados embargos, teria entrado no Tribunal somente em 30/6/2022, com a assinatura eletrônica no e-

TCU (Peça 59), tendo transcorrido, desse modo, o prazo superior aos dez dias fixados pelo art. 287, § 1°, 
do RITCU; 

Considerando, contudo, que, no mérito, a ora peticionante não teria sequer demonstrado a suposta 
existência de obscuridade, contradição ou omissão no aludido Acórdão 2.856/2022-2ª Câmara; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, 
inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.º 246, de 2011, em não conhecer 

da presente petição como os cogitados embargos de declaração, diante dos elementos de convicção até aqui 
obtidos pelo TCU, sem prejuízo de indeferi- la, prolatando a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste 
Acórdão: 

1. Processo TC-004.785/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Peticionante: Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 26.990.812/0001-15). 

1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 
1.6. Representação legal: Mariana Mello Ottoni (OAB-DF 33.989), entre outros, representando a 

Tecnisys Informatica e Assessoria Empresarial Ltda. 
1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão à ora peticionante e ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3367/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, 

formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. sobre os indícios de irregularidade no 
Pregão Eletrônico n.º 31/2021 conduzido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Janeiro (Coren-
RJ) para a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento, controle e intermediação 

no fornecimento de combustíveis, além dos serviços de lavagem simples e completa de veículo, sob o valor 
total estimado de R$ 605.992,38, tendo a previsão de vigência do ajuste sido fixada em doze meses com a 

possibilidade de prorrogação (Peça 6); 
Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender 

aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 

Considerando que, após a análise final do feito, a Selog anotou que não restaria configurada a 
plausibilidade jurídica em nenhuma das alegações apresentadas pela ora representante, tendo lançado o seu 

parecer às Peças 13 e 14 pela improcedência da presente representação, com o subsequente indeferimento 
do referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo, assim, o arquivamento do processo; 

Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de 

decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, 
anotá-la como prejudicada, diante da ausência de imediato e efetivo objeto, dando por prejudicado o 

correspondente pedido de cautelar suspensiva, ante a respectiva perda de objeto, já que o presente feito teria 
sido inadequadamente promovido com vistas a tentar indevidamente transformar o Tribunal em mera 
instância recursal administrativa no referido certame, devendo ser promovido, assim, o consequente 

arquivamento do processo; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, “a”, 235, 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do Regimento 
Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.º 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, 
no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato e efetivo objeto, diante dos elementos de 

convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido 
de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos 

neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 
1. Processo TC-009.189/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 
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1.2. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Janeiro (Coren-RJ). 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providências: 

1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora 
representante e ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Janeiro (Coren-RJ), para ciência; e 

1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU. 

ACÓRDÃO Nº 3368/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelos Exmos. Srs. Deputados 

Federais Célio Studart, Enrico Misasi, Professor Israel Batista e Leandre Dal Ponte sobre os indícios de 
irregularidade no Ministério do Meio Ambiente - MMA em função, supostamente, da descontinuidade de 

agendas, com a extinção de colegiados, a baixa efetividade das ações propostas e a indevida apropriação 
dos resultados divulgados, além da má gestão dos recursos financeiros, no âmbito da Secretaria de 
Qualidade Ambiental do MMA; 

Considerando que a aludida representação teria apresentado, na verdade, a anterior notícia de 
denúncia veiculada no Ofício n.º 04/2020, de 13/7/2020, pela Associação dos Servidores do Ministério do 

Meio Ambiente - Assemma, tendo esse ofício sido também encaminhado à Ouvidoria do TCU por meio da 
Demanda nº 330712; 

Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação; 

Considerando que, após analisar os documentos obtidos a partir das diligências, iniciais e 
complementares, efetuadas junto ao MMA, a SecexAgroAmbiental teria anotado que o aludido ministér io 

teria fornecido as informações e os esclarecimentos em relação ao conteúdo da presente representação e 
aos questionamentos realizados pela Assemma; 

Considerando, ainda, que a SecexAgroAmbiental teria destacado que estaria em andamento a 

auditoria sobre o Fundo Amazônia, no bojo do TC 020.974/2019-1, decorrendo essa fiscalização da 
solicitação do Congresso Nacional e, desse modo, restaria dispensada a nova atuação do TCU em relação 

à correspondente matéria, sem prejuízo, todavia, de informar os ora representantes sobre a eventual 
deliberação a ser prolatada no aludido TC 020.974/2019-1; 

Considerando que, após a análise final do feito, a SecexAgroAmbiental teria proposto o conhecimento 

da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, promovendo o subsequente 
arquivamento do processo; 

Considerando, portanto, que o Tribunal pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões 
de decidir, sem prejuízo, contudo, de anotar como prejudicada a apreciação de mérito desta representação 
diante da atual subsistência do aludido TC 020.974/2019-1; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, “a”, 235, 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento 

Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.º 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, 
no mérito, anotá-la como prejudicada diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem 
prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-026.765/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representantes: Exmos. Srs. Deputados Federais Célio Studart, Enrico Misasi, Professor Israel 

Batista e Leandre Dal Ponte. 
1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providências: 
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1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia 

da deliberação já proferida ou a ser proferida no bojo do TC-020.974/2019-1 aos ilustres representantes, 
para ciência; 

1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Associação 
dos Servidores do Ministério do Meio Ambiente - Assemma, para ciência; e 

1.7.3. promover o apensamento do presente processo ao TC-020.974/2019-1, orientando a 

correspondente unidade técnica sobre a necessidade de, na proposta de encaminhamento do referido 
TC-020.974/2019-1, incluir o envio de cópia do respectivo acórdão aos ora representantes no presente 

processo. 

ACÓRDÃO Nº 3369/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, 

formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., nos termos do art. 113, § 1º, da Lei 
n.º 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.º 46/2021 conduzido pela 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para a contratação dos serviços de abastecimento e gestão 
compartilhada com vistas à manutenção da frota de veículos do Complexo Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná sob o valor estimado de R$ 112.584,30; 

Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender 
aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 

Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica anotou a subsequente revogação do 
aludido certame ante a intenção de aderir ao novo conceito adotado pelo governo federal, com a redução 
de custos e a ampliação da disponibilidade da frota, nos deslocamentos a trabalho dos seus servidores, 

consistindo na utilização dos serviços prestados por táxis a partir da plataforma eletrônica, ao passo que a 
Selog teria anotado que, de fato, a EBSH passou a usufruir dos serviços compartilhados pela Plataforma 

TaxiGov, com a redução de 22,3% do valor estimado para o já revogado Pregão Eletrônico n.º 46/2021, 
gerando a subjacente economia na contratação e o eficiente serviço de transporte; 

Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente 

representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto em virtude da revogação do 
aludido Pregão Eletrônico 46/2021; 

Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de 
decidir e, desse modo, conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por 
perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando por prejudicado, 

também, o referido pedido de cautelar suspensiva; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 
e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.º 246, de 2011, em conhecer 
da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos 

elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar 
suspensiva, ante a subjacente perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste 

processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 
1. Processo TC-040.431/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 

1.2. Interessado: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CNPJ 
75.095.679/0002-20). 

1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.7. Representação legal: Renato Lopes (OAB-SP 406.595) e Tiago dos Reis Magoga (OAB-SP 

283.834), representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
1.8. Providências: 
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1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora 

representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para ciência; e 
1.8.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU. 

ENCERRAMENTO 
Às 11 horas e 23 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada 

pelo Presidente e homologada pela Segunda Câmara. 

ELENIR TEODORO GONCALVES DOS SANTOS 
Subsecretária da Segunda Câmara 

Aprovada em 8 de julho de 2022. 

ANTONIO ANASTASIA 
Presidente 
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