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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 
Sessão Ordinária de 01/09/2021, 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. 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
009.521/2009-2 - 

  

Natureza: Relatório de Levantamento 

Responsáveis: Consorcio Arg / Egesa - Br-101/PB; Expedito Leite 
da Silva; Hideraldo Luiz Caron; Hugo Sternick; Jorge Ernesto Pinto 
Fraxe; Luis Munhoz Prosel Junior; Luiz Antonio Pagot; Luiz 

Augusto Siqueira Bittencourt; Luiz Clark Soares Maia; Luzie l 
Reginaldo de Souza; Marcos Jose Pupin; Martinho Cândido Velloso 

dos Santos; Rainer Rembrandt Pierre Branco 
Interessados: Congresso Nacional 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil (extinta) 

Representação legal: Pablo Alves Prado (OAB/DF 43164); Patrícia 
Guercio Teixeira Delage (OAB/MG 90.459) e outros; Marco 
Antonio Prandini e outros 

  
012.981/2021-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Responsável: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro 

Representação legal: não há 
  

037.077/2018-0 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: F.A.S. de Carvalho Serviços Técnicos EIRELI 
Responsável: Universidade Federal do Pará 

Interessado: Prospera Service Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Pará 

  
046.759/2020-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 
Responsável: Fundação Universidade Federal do Acre 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Acre 
Representação legal: não há 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  
008.333/2021-1 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
Representação legal: não há 

  
010.637/2013-3 - 

  

Natureza: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Fundacao Para O Desenvolvimento do Semi Arido  
Brasileiro - Fundesa 
Responsáveis: Emerson Jocaster Negri Scherer; Fundacao Para O 

Desenvolvimento do Semi Arido Brasileiro - Fundesa; José Biondi 
Nery da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado 
de Pernambuco; Superintendência Regional do Incra no Estado de 
Pernambuco 

Representação legal: Wagner Augusto de Godoy Maciel (OAB/PE 
24.175/) e outros, representando Fundacao Para O Desenvolvimento 

do Semi Arido Brasileiro - Fundesa; André Vardasca Quadros 
(OAB/MS 13599), representando Emerson Jocaster Negri Scherer; 
Elber Alencar Nery Biondi (OAB/PE 21906), representando José 

Biondi Nery da Silva 
  

012.347/2021-3 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Estel Empresa de Serviços Terceirizados Ltda. 
Interessado: Diplomata Terceirizacao em Geral Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Hospital Universitário Professor 
Alberto Antunes - Ufal - Ebserh 

Representação legal: Alessandro Marius Oliveira Martins 
(OAB/DF 12.584) e outros, representando Hospital Universitár io 
Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh; Gabrielle Craveiro 

Holanda (OAB/AL 13.144), representando Empresa de Serviços 
Terceirizados Ltda. 

  
034.822/2021-6 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Procec Engenharia S/A 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 

Representação legal: não há 
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Ministro AROLDO CEDRAZ (AFASTAMENTO LEGAL) 

  
016.513/2008-2 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2007 

Responsáveis: Carlucio Goncalves Lara; Francisco de Assis 
Nascimento de Castro; Gilson Pereira da Costa; Ivaneizilia Ferreira 
Noleto; Jose Henrique Lima e Silva; João dos Reis Ribeiro Barros; 

L R C Silvestre - Epp; Leonardo Ribeiro Nunes; Locadora de 
Veiculos Araguaia Ltda; Marcionita Dias Teixeira Azevedo; 

Maximo da Costa Soares; Selestina Delmundes Bezerra; Sidney 
Mariano de Brito; Terezinha Martins da Silva; Walter Botelho da 
Luz; World Service Serviços Limpeza e Conservação Eireli 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no 
Tocantins 

Representação legal: Joao Sanzio Alves Guimaraes (OAB/TO 
1487) e outros, representando L R C Silvestre - Epp; Roger de Mello 
Ottaño (OAB/TO 2583) e outros, representando Locadora de 

Veiculos Araguaia Ltda; Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros 
(OAB/TO 6840) e outros, representando World Service Serviços 

Limpeza e Conservação Eireli 
 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
044.992/2020-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Dupla Incorporações e Construções 
Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento 

Regional; Município de Santa Maria da Boa Vista/PE 
Representação legal: Fernando Diniz Cavalcanti de Vasconcelos 

(OAB/PE 714) e outros, representando Prefeitura Municipal de 
Santa Maria da Boa Vista - PE; Kleber da Rocha Mendes (OAB/SE 
8.708), representando Dupla Incorporações & Construções Ltda 

  
047.381/2020-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Dnit no 
Paraná - SRDNIT/PR 

Representação legal: Marcelo de Oliveira Lima (OAB/SP 283.405) 
e outros, representando Link Card Administradora de Benefíc ios 

Eireli 
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Ministro VITAL DO RÊGO 

  
009.031/2012-0 - 

  

Natureza: Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Antonio Chrisóstomo de Sousa 
Responsáveis: Alberto Fioravante Sondermann Frega; Altemir 
Gregolin; Antonio Chrisóstomo de Sousa; Antonio de Jesus da 

Rocha Freitas Junior; Cleberson Carneiro Zavaski; Dirceu Silva 
Lopes; Intech Boating Indústria e Comércio de Embarcações Ltda.; 

José Claudenor Vermohlen; Karim Bacha; Leandro Balestrin; 
Manoel Viana de Sousa; Wilson Jose da Silva; Wilson José 
Rodrigues Abreu 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura 
(extinto) 

Representação legal: Daniela de Oliveira Rodrigues (OAB/DF 
34.338), Beatriz Watanabe Silva (OAB/SP 373.940), Hugo Mendes 
Plutarco (OAB/DF 25.090), Alexandre Melo Soares (OAB/DF 

24.518), Marcello Terto e Silva (OAB/DF 16.044), Ana Paula Del 
Vieira Duque (OAB/DF 51.469), Ricardo Cardoso (OAB/DF 

61.947), Márcia Maria Araújo Caires (OAB/DF 19.760) e outros 
  

012.958/2021-2 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado de Roraima 
(TCE/RR) 

Representação legal: não há 
  

021.894/2021-3 - 
  

Natureza: Representação 

Representante: Associação sem fins econômicos ou lucrativos 
Transparência Brasil 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 
Representação legal: não há 

  

021.921/2021-0 - 
  

Natureza: Embargos de Declaração (Representação) 
Recorrente: Jetfly Revendedora de Combustíveis Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando Logístico do Exército 
Representação legal: não há 

  

028.943/2017-1 - 
  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Responsável: José Ronaldo de Carvalho 

Interessado: Caixa Econômica Federal 
Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado 
da Bahia; Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA 

Representação legal: Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261) e 
outros 

  
036.030/2021-0 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região/SP 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, em substituição ao Ministro 

BENJAMIN ZYMLER 

  

000.051/2020-9 - 
  

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Responsável: Joel Rodrigues Lobo 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Zona Franca de 

Manaus 
Representação legal: não há 

  
004.662/2014-8 - 

  

Natureza: Denúncia 
Recorrentes: Centro Nacional de Navegação Transatlânt ica ; 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
Interessados: André de Seixas Ponce Alves; Centro Nacional de 

Navegação Transatlântica; Identidade Reservada 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários 

Representação legal: Andrea Fabrino Hoffmann Formiga (OAB/SP 
18.575) e outros, representando Centro Nacional de Navegação 

Transatlântica; Alexandre Dalfior de Figueiredo, representando 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários; André de Seixas 
Ponce Alves, representando Identidade Reservada. 

  
014.604/2021-3 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 

Tocantins 
Representação legal: não há 

  
017.901/2020-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Responsável: Jabes Sousa Ribeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA 
Representação legal: não há. 

  
019.213/2021-2 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal 
Representação legal: não há 

  
029.065/2021-6 - 

  

Natureza: Representação 
Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado - 

MP/TCU 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial da Cultura 

Representação legal: não há 
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031.178/2013-8 - 
  

Natureza: Recurso de revisão (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Carlos Antônio Araújo de Oliveira 
Responsáveis: Carlos Antônio Araújo de Oliveira; Hidro 

Perfurações Eireli - EPP 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB 
Representação legal: Manoel Alves de Oliveira e outros, 

representando Carlos Antônio Araújo de Oliveira; Paulo Sabino de 
Santana (OAB/PB 9.231), representando Carlos Antônio Araújo de 

Oliveira e Hidro Perfurações Eireli - EPP. 
  

033.392/2019-6 - 
  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Federação Mineira de Esportes da Segurança Pública 
- Femesp; Wallace Tardim dos Santos 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cidadania 
Representação legal: não há 

  

035.533/2021-8 - 
  

Natureza: Representação 
Representante: Polis Pesquisa e Consultoria Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários 
Representação legal: Rafael Carvalho Neves Dos Santos (OAB/PR 

66.939), representando Polis Pesquisa e Consultoria Ltda. 
  

040.832/2018-0 - 
  

Natureza: Solicitação 
Solicitante: Ministro de Estado do Turismo, Gilson Machado 
Guimarães Neto 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

030.629/2020-9 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Química VIII 

Região (SE) 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  

014.202/2021-2 - 
  

Natureza: Monitoramento 
Interessado: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios - TJDFT 
Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
020.104/2020-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e Ministério do Meio Ambiente 
Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 
 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
020.973/2020-9 - 

  

Acompanhamento do processo de desestatização do Centro Nacional 

de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec 
Interessado: Associação dos Colaboradores do Centro Nacional de 

Tecnologia Eletrônica Avançada 
Órgão/Entidade/Unidade: Centro Nacional de Tecnologia 
Eletrônica Avançada S.A; Conselho do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República; Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da 

Economia; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimento 
Representação legal: Fernando Botto Lamoglia (OAB-PR 29.202) 

e outros; Mauro de Azevedo Menezes (OAB-DF 19.241) e outros 
Interessada em sustentação oral: 

- Marcelise de Miranda Azevedo (OAB/DF 

13.811), em nome da ASSOCIAÇÃO DOS 
COLABORADORES DO CENTRO 

NACIONAL DE TECNOLOGIA 
ELETRÔNICA AVANÇADA- ACCEITEC 

 
Revisor: Ministro Vital do Rêgo (23/06/2021) 
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Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
010.431/2015-2 - 

  

Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as 

contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão 
de irregularidades na execução de termo de compromisso para a 
aquisição de uniformes escolares. 

Recorrente: Luiz Carlos Attié 
Interessado: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cristalina - GO 
Responsáveis: Fábio de Oliveira Scalia; Luciano Rogério 
Fernandes; Luiz Carlos Attiê; Malharia e Confecções Kaly Agon 

Ltda. - EPP 
Representação legal: Guilherme Azambuja Castelo Branco 

(OAB/GO 28.696) e outros, representando Luiz Carlos Attiê; Danilo 
Santos de Freitas (OAB/GO 13.800) e outros, representando 
Prefeitura Municipal de Cristalina - GO; Nilo Gonçalves dos Santos 

Filho (OAB/MG 117.806) e outros, representando Fábio de Oliveira 
Scalia e Malharia e Confecções Kaly Agon Ltda. - EPP 

Interessado em sustentação oral: 

- Guilherme Azambuja Castelo Branco 

(OAB/GO 28.696), em nome de LUIZ 

CARLOS ATTIÉ 
  

015.810/2020-8 - 
  

Representação acerca de possíveis irregularidades na operação 
financeira de mudança de sede da empresa J&F Investimentos S.A. 
para Luxemburgo ou Holanda como forma de transferir para aquele 

País 94% (noventa e quatro por cento) dos ativos da(s) empresa(s) 
que integram o grupo (holding), permanecendo no Brasil apenas o 

ínfimo percentual de 6% (seis por cento), o que poderia dificultar a 
recuperação dos valores das dívidas administrativas, judiciais e 
fiscais por parte dos órgãos competentes. 

Representantes: Deputados Federais Paula Belmonte, Ubiratan 
Antunes Sanderson, Vanderlei Macris, Eliéser Girão Monteiro Filho  

Interessados:  Deputados Federais Paula Belmonte, Ubiratan 
Antunes Sanderson, Vanderlei Macris, Eliéser Girão Monteiro Filho; 
e JBS S/A 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social 

Representação legal: Lauro Luiz Studart Leao (OAB/RJ 121055) e 
outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social; Luciana Christina Guimaraes Lossio (OAB/DF 

15.410) e outros, representando JBS S/A 
Interessados em sustentação oral: 

- Ophir Cavalcante Junior (OAB/DF 38.000) 

e Luciana Lóssio (OAB/DF 15.410), em nome 
de JBS S/A 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  
009.938/2019-2 - 

  

Representação acerca de irregularidades na compra de participação 

societária prevista em acordo de acionistas entre a Caixa Crescer e 
CaixaPar, vinculada à Caixa Econômica Federal. 
Órgãos/Entidades/Unidades: Caixa Econômica Federal e Caixa 

Participações S.A. (CaixaPar) 
Interessado: Integra Participações S.A. 

Representação legal: André Luiz Viviani de Abreu (OAB/RJ 
116.896) e outros, representando Caixa Participações S.A. e Caixa 
Econômica Federal; Janaina Lusier Camelo Diniz (OAB/DF 49.264) 

e outros, representando Integra Participações S.A 

Interessado em sustentação oral: 

- Marcus Vinicius Furtado Coêlho (OAB/DF 

18.958), em nome da INTEGRA 
PARTICIPAÇÕES S.A. 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
038.498/2018-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação 
da regular aplicação dos recursos repassados pela União para 

atendimento à saúde bucal da população do município. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cianorte/PR 

Responsáveis:  Claudemir Romero Bongiorno; Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Centro Noroeste do Paraná - Ciscenop; 
Edno Guimaraes; Jandira Cordeiro Bahia Domingos; Prefeitura 

Municipal de Cianorte/PR; Rogério Sossai 
Interessado:  Fundo Nacional de Saúde - MS 

Representação legal: Marcos Roberto Brianezi Cazon (OAB/PR 
38.006), Agnaldo Juarez Damasceno (OAB/PR 18.551), Fernando 
Matias da Silva (OAB/PR 81.345) e outros 

Interessado em sustentação oral: 

- Fernando Matias da Silva (OAB/PR 

81.345), em nome do CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - 

CISCENOP 
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Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
028.533/2017-8 - 

  

Recursos contra deliberação que julgou irregulares as contas de ex-

gestores e empresas, condenando-os solidariamente ao pagamento de 
débito e multa em função de superfaturamento na construção da 
carteira de gasolina da Refinaria Vale do Paraíba (Revap) e 

determinou à Petrobras que adotasse as medidas necessárias ao 
arresto dos bens dos responsáveis. 

Recorrentes: Renato de Souza Duque; Pedro José Barusco Filho; 
José Sérgio Gabrielli de Azevedo; César Ramos Rocha; José Carlos 
Cosenza; UTC Participações S.A.; UTC Engenharia S.A.; Ricardo 

Ribeiro Pessoa; Jorge Alberto Merola Faria; Petróleo Brasileiro 
S.A.; Promon Engenharia Ltda.; Márcio Faria da Silva; Rogério 

Santos de Araújo; Odebrecht S.A.; Construtora Norberto Odebrecht 
S.A. e Marcelo Bahia Odebrecht 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Representação legal: Rodrigo Jansen (OAB/RJ 111.830), Márcio 
Gomes Leal (OAB/RJ 84.801), Antônio Augusto Lopes Figueiredo 

Basto (OAB-PR 16.950), Luís Gustavo Rodrigues Flores (OAB/PR 
27.865), Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/RJ 20.283), Thiago 
de Oliveira (OAB/RJ 122.683), Bernardo Braga Otto Kloss 

(OAB/RJ 150.120), Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), 
Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/DF 27.154), Nayron 

Sousa Russo (OAB/MG 106.011), Sebastião Botto de Barros Tojal 
(OAB/SP 66.905), Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (OAB/SP 
272.153), Juliana Carvalho Tostes Nunes (OAB/RJ 131.998), 

Antônio Carneiro Maia Neto (OAB/RJ 138.278), Robson Martins 
Pinheiro Melo (OAB/DF 47.207), representando MPE Montagens e 

Projetos Especiais S.A 

Interessado em sustentação oral: 

- Marcelo Augusto Puzone Gonçalves  

(OAB/SP 272.153), em nome de RICARDO 
RIBEIRO PESSOA, UTC ENGENHARIA 

S.A. e UTC PARTICIPAÇÕES S.A. 
  

039.538/2020-6 - 
  

Representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição de 

kits merenda no âmbito das ações voltadas ao enfrentamento da 
Covid-19. 

Responsáveis: Secretaria Municipal de Educação; A Chaves 
Coimbra 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Manaus/AM 

Representação legal: Francisco Charles Cunha Garcia Junior 
(OAB/AM 4563) e outros, representando A Chaves Coimbra 

Interessados em sustentação oral: 
- Francisco Charles Cunha Garcia Junior 

(OAB/AM 4.563) e Juliana Chaves Coimbra 

Garcia (OAB/AM 4.040), em nome de A 
CHAVES COIMBRA 
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, em substituição ao Ministro 

BENJAMIN ZYMLER 

 

011.030/2009-1 - 
  

Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal a aplicação 
do Adicional de Padrão Judiciário (APJ) e da Gratificação de 
Atividade Judiciária (GAJ) sobre o valor da função comissionada no 

pagamento de notários e oficiais de registro de serventias 
extrajudicias do antigo Estado da Guanabara. 

Interessados: Adriana Saldanha Guimarães; Almerinda dos Santos 
Meyer; Ana Maria Pacheco Louzada; Anarnesinelta Saraiva Bastos; 
Ângela Esteves; Berenice Luiz Alves Marletta; Branca Maria Pereira 

da Silva; Celia Maria Espinola Seabra; Célia da Motta Gonçalves; 
Edimea Campos da Motta; Evely Brown Ribeiro; Francisca Saboia 

Gomes; Frederico Lopez; Geiza da Silveira Thomaka de Magalhães; 
Geraldo Affonso Lacombe; Geraldo Salgado; Helena Maria da Silva 
Costa; Helena Raye dos Reis; Iara Pereira de Magalhães; Ilda 

Moraes Soares; Ione Garcia de Souza Sá; Irene Maria Tavora; 
Islandia Avolio Sampaio; Izaquiel Teófilo de Jesus; Jane Frick 

Guimarães; Lea Pereira da Silva; Lecticia Carvalho Martiniano de 
Azevedo; Letícia Maria Fernando Távora; Liane de Souza Areas; 
Lina Reed; Lourdes Figueiredo de Mendonca; Lucilea Cordovil 

Pereira; Lygia Maduro Arteiro; Margaret Neil Rutowitsch; Maria 
Celia Fernandes de Magalhães; Maria Elza Brant; Maria Helena 

Bunte Cunha; Maria Lúcia Leone Massot; Maria Lúcia Ribeiro; 
Maria Vargas Coelho; Maria da Glória Araújo Vasconcellos ; 
Marlene Costa Lameira; Mary Rosana Neil Rutowitsch; Nelsina 

Monsores Soares; Odette Maria Daltro Graca Malta; Paulo Padilha 
Sergio; Rita de Cássia Bastos de Moraes; Rose Russell Mac Cord de 

Oliveira; Rosângela da Luz Tamega Chernicharo; Sonia Regina 
Mendes de Oliveira Souza; Suely de Maria Motta Guirelli; Suzana 
Teitel; Tania Maria do Nascimento; Therezinha Alves da Rocha 

Nunes; Vera Lucia Gomes Barbosa; Vera Lúcia da Silva Fernandes; 
Vera Raymunda Pimenta Baptista; Walzulide de Paiva Vasconcelos; 

Janete Santos Silva; Ilda Moraes Soares; Lourdes Figueiredo de 
Mendonca; Maria Mercedes Gonçalves de Araujo; Wanda Lúcia 
Soares Deleuze Raymundo; Yedda Godinho Soares 

Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério da Fazenda; Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal 

Representação legal: Marcos Ferraco Scolforo Giovani Trindade 
Castanheira Menicucci (OAB/DF 27.340); Anderson dos Santos 
Martins (OAB/RJ 158.004); Albertinho Possamai (OAB/RJ 38.697); 

Luiz Afonso da Silva (OAB/RJ 59.000; Regina de Fátima Maciel 
Guterres Rodrigues (OAB/RJ 73.061); João Carlos dos Santos Pires 

(OAB/RJ 53.550), representando Lina Reed; Ricardo Estevao de 
Oliveira (OAB/PE 8.991); Alexandre Garcia Ganin (OAB/RJ 
102.529), representando Celia Maria Espinola Seabra; Leonardo 

Rzezinski (OAB/RJ 120.964); Samara Serra da Silva (OAB/RJ 
121.843), representando Rita de Cássia Bastos de Moraes, Marlene 

Costa Lameira, Liane de Souza Areas, Angela Esteves; Marcio 
Goncalves Wanderley (OAB/RJ 63.149), representando Célia da 
Motta Gonçalves; Cynthia Maria Piske Silverio Souza (OAB/RJ 

72.886); Rodrigo Ferreira da Cunha (OAB/RJ 113.796); Armando 
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Miceli Filho (OAB/RJ 48.237); Geraldo Amorim (OAB/RJ 97.414); 

Onurb Couto Bruno (OAB/RJ 962-A); André Lucena de Araújo 
(OAB/RJ 87.647), representando Suzana Teitel; Luis Fernando 

Pereira Andrada (OAB/RJ 50.403); Luiz Carlos Godoy de Azevedo 
(OAB/RJ 81.046), representando Janete Santos Silva; Marcio 
Marcal Fernandes de Souza (OAB/RJ 103.625); Clarissa Y Amoedo 

de Velloso Passarinho, representando Maria Mercedes Gonçalves de 
Araujo 

Interessados em sustentação oral: 
- Armando Miceli Filho (OAB/RJ 48.237), 

Camila Nascimento Oliveira (OAB/RJ 

211.005) e Fernanda Dottling Borges 

(OAB/RJ 214.372), em nome de JANE FRICK 

GUIMARÃES E MARIA JOANNA FRICK. 
 

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
038.172/2019-4 - 

  

Auditoria de conformidade para avaliar aspectos relacionados a 

projetos de apoio à exportação e patrocínios concedidos, seu 
monitoramento e avaliação dos resultados, bem como os controles 
internos inerentes aos Centros de Negócios no exterior e Unidades 

de Atendimento da Apex-Brasil e a observância de alguns pontos da 
LAI. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
Representação legal: João Marcos Castro da Silva (OAB-DF 

33230) e outros, representando Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 

 
1º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (23/06/2021) 

2º Revisor: Ministro Bruno Dantas (23/06/2021) 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
005.431/2018-2 - 

  

Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades 

identificadas pela 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do 
Exército, por ocasião da realização de Visita de Auditoria Não 
Programada. Análise das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Centro Integrado de Telemática do 
Exército - CITEx 

Responsáveis: Anderson Paraízo Campos, Construtora Queiroz 
Garcia Eireli, Gilseno de Souza Nunes Ribeiro, JCS Comércio e 
Exportação de Condecorações Ltda., José Ricardo Kümmel, Rocha 

Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. e Rubem Vaz 
Nogueira 

Representação legal: Adilson de Lizio (OAB/DF 11.500), Adilson 
de Lizio Advogados e Associados (OAB/DF 642/00-RS), 
Alessandro Bruno Macêdo Pinto (OAB/DF 35.471), Alexandre 

Furtado Prieto (OAB/DF 47.129), Aléxia Cristhiane Carvalho 
Barreto (OAB/DF 37.861), Andréa de Paula Pinto (OAB/DF 

53.399), Antônio Perilo Teixeira (OAB/DF 21.359), Augusta 
Cristina Affiune de Albuquerque (OAB/DF 10.789), Daniell Pinho 
Amorim (OAB/DF 48.754), David Coutinho e Souza (OAB/DF 

36.351), Eduardo Rodrigues da Cruz Barbosa (OAB/DF 37.956), 
Guilherme Araújo Fregapani (OAB/DF 34.406), Henrique Araújo 

Costa (OAB/DF 21.989), Isabel Augusta de Lima (OAB/DF 5.143), 
Karina Santos Ferreira (OAB/DF 51.255), Letícia de Almeida 
Rodrigues (OAB/DF 36.029), Maria Lucineide de Souza Moreira 

(OAB/DF 49.548), Neiva Teresinha Holz (OAB/DF 14.029), Noé 
Alexandre de Melo (OAB/DF 14.513), Patrícia Helena Pereira 

Fernandes (OAB/DF 13.748), Romeo Elias (OAB/DF 9.350), 
Simonne Lima e Silva (OAB/DF 11.499), Suraia Maria 
Vasconcellos Chebli (OAB/DF 36.987), Vanessa Gonçalves 

Brandão Silva (OAB/DF 31.541); Guilherme Navarro e Melo 
(OAB/DF 15.640) e Kenia Ribeiro Ferreira (OAB/DF 56.211); 

Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (OAB/DF 29.760), Amanda 
Helena da Silva (OAB/DF 59.514), Ana Carolina Mazoni (OAB/DF 
31.606), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 

51.623), Beatriz Araújo Andrade (OAB/DF 54.145), Carla Mayrink 
Santos Moraes (OAB/DF 27.789), Cristiana Muraro Fracari 

(OAB/DF 48.254), Daniella Borges de Castro Costa (OAB/DF 
18.981), Gustavo Valadares (OAB/DF 18.669), Giovanna Abbade 
Galesso Coev (OAB/DF 47.123), Ielton Carvalho Piancó (OAB/DF 

47.965), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885), Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Luana Karen de Azevedo 

Santana (OAB/AL 13.085), Mariana Ribeiro de Melo Pereira 
(OAB/DF 52.393), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes 
(OAB/DF 41.796), Rodrigo Rodrigues Alves de Oliveira (OAB/DF 

32.653), Tamiris Bessoni Miranda (OAB/DF 59.183) e Victor 
Matheus Scholze de Oliveira (OAB/DF 39.503); e Renata Arnaut 

Araújo Lepsch (OAB/DF 18.641) 
 

1º Revisor: Ministro Augusto Nardes (28/04/2021) 

2º Revisor: Ministro Bruno Dantas (28/04/2021) 
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REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
014.875/2021-7 - 

  

Proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, 

encaminhada pela SecexPrevidência, com o objetivo de analisar os 
métodos e programas utilizados pela Secretaria de Previdência do 
Ministério da Economia (SPrev/ME) e pelo Ministério da Defesa na 

estimação do passivo atuarial do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), Regime Próprio dos Servidores Públicos (RPPS) dos 

servidores federais e pensões militares buscando verificar a correção 
e precisão das fórmulas e métodos utilizados. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia e Ministério da 

Defesa. 
Representação legal: não há. 

 
Revisor: Ministro Raimundo Carreiro (23/06/2021) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
012.539/2021-0 - 

  

Monitoramento de deliberação que determinou a anulação de 

licitação para contratação de serviços para a construção da portaria 
unificada, central de monitoramento, muralha de bloqueio visual, em 
complexo penitenciário localizado no município de Santa Izabel/PA.  

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Penitenciár io 
Nacional - MJ; Secretaria de Administração Penitenciária do Estado 

do Pará (Seap/PA) 
Interessado: Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado 
do Pará 

Responsável: Jarbas Vasconcelos do Carmo 
Representação legal: não há 

  
026.289/2020-2 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca 
de supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de engenharia. 
Recorrente: Banco do Brasil S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A. 
Representação legal: Sólon Mendes da Silva (OAB/RS 32.356), 
Sandra de Sousa Padilha Cebola (OAB/RS 166.289); Aécio 

Francisco Bezerra Santos (OAB/MA 14.694), representando 
Eletrosystem Engenharia de Instalações Ltda. 

  
028.168/2020-8 - 

  

Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca 
de supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de operação e 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e instalações. 

Recorrente: Banco do Brasil S.A. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A 
Representação legal: Sólon Mendes da Silva (OAB/RS 32.356), 

Sandra de Sousa Padilha Cebola (OAB/RS 166.289)  
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  
000.362/2021-2 - 

  

Processo de desestatização para o acompanhamento da 17ª Rodada 

de Licitações de Blocos Terrestres e Marítimos, com vistas à outorga 
de concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e 
gás natural. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 

Representação legal: não há 
  

008.530/2016-5 - 
  

Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares 

as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, 
em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários. 

Recorrente:  Carlos César Pereira 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 
Responsáveis:  Atalavio Vacari; Carlos César Pereira; Idalete Josefa 

Machado Lourenço; Janir Meirinho Rennes; João Roberto Porto; 
Mailton Pedro de Souza 

Representação legal: não há 
  

015.154/2021-1 - 
  

Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão 

eletrônico que tem por objeto a aquisição de testes rápidos para 
Covid-19 (AG e IGM/IGG), custeada com recursos federais 

vinculados ao Sistema Único de Saúde. 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Linhares/ES 

Interessados: Diagmaster Cientifica Ltda.; Fastmed Comercio Ltda.  
Representação legal: Nadia Lorenzoni (OAB/ES 15419), 

representando Prefeitura Municipal de Linhares/ES; Luiz Henrique 
Abaurre Bastos da Silva (OAB/ES 20336), representando Fastmed 
Comercio Ltda.; Joel Nunes de Menezes Junior (OAB/ES 11650), 

representando Diagmaster Cientifica Ltda. 
  

033.650/2019-5 - 
  

Recurso administrativo contra despacho proferido pela Presidência 
do TCU que negou provimento a recurso hierárquico relativo a pleito 
do interessado de revisão do seu ato de aposentadoria. 

Órgão/Entidade/Unidade: não há 
Recorrente:  Carlos Geraldo de Oliveira 

Representação legal: Milla Fontenelle Vargas (OAB/GO 39179) 
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040.919/2018-8 - 
  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa a 

recorrente em razão de irregularidades ocorridas na aquisição, por de 
dispensa de licitação, de terreno destinado à construção da Unidade 

de Armazenamento de Urnas e Afins do Polo 1 - Recife/PE. 
Recorrente: Marilia Gonçalves Berquó 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de 

Pernambuco 
Responsáveis:  Aline Borges Carrilho Felix; João Maria de Sousa; 

Marília Gonçalves Berquó 
Representação legal: Isabela Madruga de Moraes Matos (OAB/PE 
39.735) e outros, representando Marilia Gonçalves Berquo; Edson 

Monteiro Vera Cruz Filho (OAB/PE 26183) e outros, representando 
Aline Borges Carrilho Felix; Gabriela Dique Poggi (OAB-PE 23985) 

e outros, representando João Maria de Sousa 
 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
009.881/2004-6 - 

  

Recurso de revisão contra acórdão que apreciou a prestação de 

contas da entidade relativa ao exercício de 2003. 
Recorrente: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União  
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 

Responsáveis:  Adelton Benevenuto; Adriana Rodrigues Bessa 
Costa; Alvaro Luiz Savio; Antonio Carlos Soares Lima; Antonio da 

Silva Oliveira Filho; Carlos Fernando de Souza Leão Andrade; 
Cibele Goncalves Azevedo Correa; Célia Corrêa; Delmo Manoel 
Pinho; Ernani Florêncio Duarte; Evandro Ferreira Vasconcelos; 

Evandro Luiz de Souza; Francisco José Robertson Pinto; Joao dos 
Reis Pimentel; Jorge Miguel Bustamante Monteza; José Alex 

Botelho de Oliva; José Alves Sobrinho; José Camilo de Faria; Keiji 
Kanashiro; Leonardo da Cunha e Silva Espíndola Dias; Levy Silva; 
Luciane Pimentel de Lima; Luiz César Brandão Maia; Luiz Rafael 

D'oliveira Mussi; Maria da Glória Felgueiras Nicolau; Mario 
Ferreira Vianna; Paulo Sérgio Oliveira Passos; Raul de Bonis 

Almeida Simões; Richard Klien; Sérgio Magalhães Giannetto ; 
Vilmar Valle; Wagner Granja Victer 
Interessado:  Companhia Docas do Rio de Janeiro 

Representação legal:   Cássio Augusto Borges (OAB RJ 91.152 e 
OAB/DF 20.016-A) e outros 

  
011.905/2020-4 - 

  

Revisão de ofício do registro tácito de atos de aposentadoria. 
Interessados:  Assessoria Especial de Controle Interno do 

Ministério da Economia; Vicente Bernardes de Carvalho; Vicente 
Soares de Oliveira; Victor Hamelin Baptista; Zoroastro de Souza 

Gama 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil (extinta) 

Representação legal: não há 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 17 

013.127/2021-7 - 
  

Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação para 

contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização nas 
dependências da entidade. 

Representante: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
Representantes legais: Leandro Zandonadi Brandao (OAB/RJ 

151.361) e Outros. 
  

015.722/2019-8 - 
  

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a 
pedido de reexame da embargante interposto contra deliberação que 
apreciou auditoria realizada nas obras de ampliação e reforço das 

subestações Quixadá e Fortaleza II, localizadas no Estado do Ceará. 
Recorrente: Tabocas Participações Empreendimentos 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco 
Interessados:  Congresso Nacional . 

Representação legal: Bruno de Assis Martins (OAB/MG 100.246) 
e outros. 

  
015.954/2021-8 - 

  

Denúncia sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para 
contratação de serviços de varrição, apoio operacional e correlatos 

para o Entreposto Terminal de São Paulo. 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns 

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

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

Representação legal: Alessandra Moraes Sá Tomarás (OAB/SP 
194.911) e outros 

  

016.279/2021-2 - 
  

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em 
licitação para a contratação dos serviços de execução das obras civis, 

aquisições, montagens, comissionamento, pré-operação e elaboração 
de projetos executivos complementares do Trecho IV - Ramal do 
Apodi do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf). 
Representante: Construtora Marquise S.A. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento 
Regional 
Representantes legais: Isabella Felix Da Fonseca (OAB/DF 

57.461) e outros. 
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016.845/2006-6 - 
  

Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas 

do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não-
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 

repassados ao Fundo Partidário no exercício de 1999. 
Recorrente: Luiz Benes Leocádio de Araújo 
Órgão/Entidade/Unidade: Diretório Regional do PMDB/RN; 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte 
Representantes legais: Afonso Adolfo de Medeiros Fernandes 

(OAB/RN 3937); Rafael Pires Miranda (OAB/RN 13.298); Sarah 
Roriz de Freitas (OAB/DF 48.643) 

  

018.788/2019-0 - 
  

Representação autuada para apurar possíveis irregularidades em 
contrato envolvendo a aplicação de recursos federais para a 

transferência e remontagem do velódromo do Rio de Janeiro-RJ para 
a municipalidade. 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Pinhais - PR 

Responsáveis:  Carlos Eduardo Brandi; Consorcio Pinhais; Elier 
Cattarin; Elizabeth Alessi Walter da Costa; Fabio Dantas Cassali; 

Grasiele de Souza; Luiz Goularte Alves; Marcelo Gugisch Cantor; 
Mario Luiz Stier Segundo; Paulo Ricardo Mondadori Amaral; 
Ricardo Augusto Pinheiro; Sergio Luis Ghizzo; Taiana Reis de 

Andrade Meister; Walmick Aparecido Souza Grassi; Wellington 
Linconl Chimanski de Souza 

Interessado:  Secretaria Especial do Esporte 
Representação legal: Mauricio Becher (OAB/PR 79.219) e outros 

  

025.307/2020-7 - 
  

Agravo interposto contra decisão que negou acesso a peças sigilosas 
de processo relativo a monitoramento de auditoria para a 

identificação de riscos aos investimentos realizados por entidades 
fechadas de previdência complementar. 
Agravantes: Carlos Alberto Caeser; Antônio Bráulio de Carvalho; 

Carlos Augusto Borges; e Demósthenes Marques 
Órgão/Entidade/Unidade: não há 

Representação legal: Marthius Sávio Cavalcante Lobato (OAB/DF 
1681-A) e outros 

  

025.848/2021-6 - 
  

Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas a 
distorções na oferta de frequências mínimas de viagens por empresas 

de transporte rodoviário interestadual de passageiros. 
Representante: Procurador da República José Guilherme Ferraz da 
Costa (Ministério Público Federal - Procuradoria da República na 

Paraíba) 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Transportes 

Terrestres 
Representação legal: não há 
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029.059/2021-6 - 
  

Representação em razão de supostas irregularidades em pregão 

eletrônico que tem por objeto a contratação de prestação dos serviços 
de teledigifonista para o atendimento ao público por meio do Disque 

Eleitor. 
Representante: Alô Serviços Empresariais LTDA. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas 

Gerais 
Representação legal: não há 

  
033.501/2019-0 - 

  

Prestação de contas ordinária relativa ao Exercício Financeiro de 
2018. 

Responsáveis: Adalberto Santos De Vasconcelos; Antonio Carlos 
Paiva Futuro; Dayvson Franklin De Souza; Hussein Ali Kalout; 

Joaquim Lima De Oliveira; Marcio De Freitas Gomes; Pablo 
Antonio Fernando Tatim Dos Santos; Ronaldo Fonseca de Souza; 
Wellington Moreira Franco. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria-Geral da Presidência da 
República 

Representação legal: não há 
 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
012.309/2016-8 - 

  

Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi 

negado provimento a pedidos de reexame interpostos contra 
deliberação pela aplicação de multa a gestores da Eletrosul Centrais 
Elétricas S.A. em razão de irregularidades nos procedimentos de pré-

contratação para realização de estudos e serviços de licenciamento 
ambiental das obras de expansão das linhas de transmissão para 

escoamento de energia eólica na região norte de Lagoa dos Patos/RS 
(lote A do Leilão 4/2014-Aneel), concedidas à Eletrosul. 
Embargantes:  Daniel Vieira de Almeida; Giovani Goncalves Petri; 

Martin Carlos Resener; Maycon Bettoni 
Órgão/Entidade/Unidade: Eletrosul Centrais Elétricas S.A 

Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 
6.546) e outros, representando Giovani Goncalves Petri, Daniel 
Vieira de Almeida, Martin Carlos Resener e Maycon Bettoni; 

Estefania Torres Gomes da Silva e outros, representando Agência 
Nacional de Energia Elétrica; Fabiano Marcos Zwicker (OAB/SC 

16.035) e outros, representando Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 
  

014.118/2015-7 - 
  

Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares 

as contas do recorrente, imputando- lhe débito e aplicando-lhe multa, 
em razão de irregularidades na execução de convênio destinado à 

construção de dois barracões industriais na municipalidade. 
Recorrente: Eduardo Goncalves Tabosa Junior 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cumaru/PE 

Responsável: Eduardo Goncalves Tabosa Junior 
Representação legal: Raphael Parente Oliveira (OAB/PE 26.433) e 

outros, representando Eduardo Goncalves Tabosa Junior 
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016.027/2020-5 - 
  

Acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos 

públicos federais na gestão de riscos advindos da covid-19, bem 
como na mitigação econômica e social dos seus efeitos. Quarta etapa. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Banco da Amazônia S.A.; Banco do 
Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Caixa Econômica 
Federal 

Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934) e 
outros, representando Caixa Econômica Federal 

  
016.028/2020-1 - 

  

Acompanhamento com vistas a verificar a atuação do Banco Central 
do Brasil (BCB) em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, 

em face da crise provocada pela pandemia da covid-19. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco Central do Brasil; 

Representação legal: não há 
 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
006.468/2017-9 - 

  

Monitoramento de determinações relativas à implementação do 

sistema de controle de ponto eletrônico nas unidades hospitalares 
federais no Rio de Janeiro. 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Oswaldo Cruz; Hospital 

Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital 
Federal do Andaraí; Hospital Federal Ipanema; Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad; Instituto Nacional do 
Câncer José de Alencar Gomes da Silva 
Representação legal: não há 

  
006.771/2020-3 - 

  

Representação autuada para análise de manifestação de cada 

responsável, em virtude de fraude à licitação em contratos do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 
Representantes: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A 
Responsável:  Iesa Oleo&gas S.A 

Representação legal: Pedro da Silva Machado (OAB/RJ 86.278) e 
outros 

  

010.889/2019-1 - 
  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na 
execução de termo de compromisso firmado para execução de ações 

de reestabelecimento de serviços essenciais no município. Análise 
das alegações de defesa. 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Mafra/SC 

Responsáveis: Roberto Agenor Scholze, Jerri Adriano Neppel, Raul 
Ivan Ferrari, Ângela Kwitschal, Jonny Eduardo Teixeira Lopez e 

Carlos Augusto de Oliveira 
Representação legal: Francisco Kenji Nishioka (OAB/SC 23.492) 
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022.352/2019-8 - 
  

Pedido de reexame interposto contra decisão desta Corte de Contas 

que determinou a adoção de providências para compensar o tempo 
de afastamento irregular do cargo, de magistrada integrante daquele 

tribunal, para o exercício da presidência de associação de classe. 
Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, 
representado por seu presidente, Desembargadora Carmen Izabel 

Centena Gonzalez 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região/RS 
Interessados: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS; 
Valdete Souto Severo 

Representação legal: Marco Antônio Loduca Scalamandre 
(OAB/SP 100.743) e outros 

  
033.564/2018-3 - 

  

Processo administrativo referente à proposta para o aprimoramento 
e modernização do Código de Ética dos Servidores do TCU, 

aprovado pela Resolução TCU 226/2009. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 
 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
007.175/2020-5 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação 

da regular aplicação dos recursos federais destinados à execução de 
pavimentação e drenagem de ruas no município. 
Responsáveis: Audy Lopes Fernandes; Biana Construções e 

Serviços Ltda.; Fabiana dos Santos Ferreira; José Rômulo Carneiro 
de Albuquerque Neto 

Interessada: Caixa Econômica Federal 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pitimbu/PB 
Representação legal: não há 

  
016.431/2015-4 - 

  

Embargos de declaração oposto a acórdão que negou provimento a 

recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou 
irregulares contas especiais do embargante, imputou-lhe débito e o 
inabilitou para exercício de cargo ou função de confiança em razão 

de desvio de finalidade no custeio de despesas de transporte de 
agricultores. 

Embargante: Nilton Bezerra Guedes 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional no Estado 
do Paraná do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

- Incra/PR 
Representação legal: Valdez Adriani Farias, Procurador Federal 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 22 

016.537/2007-6 - 
  

Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão que julgou 

irregulares as contas da recorrente, a condenou ao ressarcimento ao 
erário, lhe aplicou multa e declarou sua inidoneidade para licitar com 

a Administração Pública Federal. 
Recorrente: TL Construtora Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Meio Ambiente 

Representação legal: Francisco Carlos Silva Bastos Filho 
(OAB/BA 30.254) e outros, representando TL Construtora Ltda 

  
018.516/2018-1 - 

  

Auditoria de conformidade realizada, no período de 13/8/2018 a 
19/10/2018, com o objetivo de verificar a regularidade das obras de 

adaptação, reforma, restauração e ampliação do Fórum da Justiça do 
Trabalho de Belo Horizonte/MG. 

Responsáveis: Cristiano Barros Reis; Flávia Cobucci Paolucci; 
Hudson Luiz Guimarães; Márcio Florentino Rodrigues 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região/MG 
Representação legal: Isabel Cristina Procópio Aguiar (OAB/MG 

84.601) e Tiago Cardoso Penna (OAB/MG 83514)  
  

024.649/2020-1 - 
  

Representação acerca de irregularidades nas aquisições de 

equipamentos de proteção individual - EPI, para o enfrentamento da 
Covid-19, realizadas diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde 

de Roraima - Sesau/RR 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Responsáveis: Francisco Monteiro Neto; Francisvaldo de Melo 

Paixão; Haiplan Construções Comércio e Serviços Ltda 
Órgão/Entidade/Unidade: Estado de Roraima 

Representação legal: não há 
  

027.782/2014-0 - 
  

Tomada de contas especial instaurada em decorrência de 

irregularidades na execução de convênio celebrado para a realização 
da “Festa do Produtor Rural”. 

Responsáveis: Edmilson Valadão de Oliveira; Equipe Batidão Bruto 
Rodeo Festival Ltda.; Frederico Dias Falci, Frederico Dias Falci - 
ME; Lindomar Antunes de Assis; Michael Alex Moreira; 

Washington Nascimento 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Marilac/MG 

Representação legal: Allan Dias Toledo Malta (OAB/MG 89.177)  
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, em substituição ao Ministro 

BENJAMIN ZYMLER 

006.553/2021-4 - 
  

Agravo interposto contra decisão que referendou medida cautelar 

para a suspensão de pregão de eletrônico destinado à aquisição de 
aquisição de lanchas de patrulha. 
Recorrentes: Antonio Amaral Vilas Boas Neto; Sunil Chandrahas 

Órgão/Entidade/Unidade: DPF - SUPERINT. REGIONAL/RJ - 
MJ 

Representação legal: Vitor Rhein Schirato (OAB/SP 222.413), 
representando DPF - Superint. Regional/RJ - MJ e Antonio Amaral 
Vilas Boas Neto; Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (OAB/DF 

12.907), representando Sunil Chandrahas. 
  

011.481/2015-3 - 
  

Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras/2015, tendo por 
escopo a verificação da legalidade e da legitimidade da gestão dos 
valores financeiros transferidos, mediante termo de compromisso, 

para execução das obras de canalização e dragagem do Rio Bengalas, 
bem como a recuperação da microdrenagem nos bairros Cristina 

Ziede e Duas Pedras, situados em Nova Friburgo/RJ. Análise de 
respostas às oitivas e audiências. 
Interessado: Consórcio Rio Bengalas 

Responsáveis: Alan Carlos Vieira Vargas; Fernando Antônio de 
Freitas Mascarenhas; João Carlos Grilo Carletti; Marco Aurélio 

Damato Porto 
Órgãos/Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal; 
Instituto Estadual do Ambiente; Ministério das Cidades (extinto) 

Representação legal: Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas 
(OAB/PE 31.920), representando Ministério das Cidades (extinta) ; 

Ângela Tomazia Rosa (OAB/MG 126.413), Alexandre Aroeira 
Salles (OAB/DF 28.108); Tathiane Vieira Viggiano Fernandes 
(OAB/DF 27.154); Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261) e 

outros. 
  

012.609/2021-8 - 
  

Representação que versa sobre indícios de irregularidades 
constatados na alteração normativa promovida pela diretoria 
colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica, materializada na 

Resolução Normativa 930/2021, que dispõe sobre ajuste na 
metodologia para cálculo da compensação aos titulares das usinas 

hidrelétricas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia 
(MRE). 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Responsável: Agência Nacional de Energia Elétrica 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 

Representação legal: Rafael Aizenstein Cohen (OAB/SP 331.938), 
Abel Batista de Santana Filho (OAB/DF 59.828), Flavio Telles de 
Almeida (OAB/RJ 143.000), Renata Rocha Rodrigues (OAB/RJ 

99.902), William Fontes Mendes (OAB/PE 47.402) e outros. 
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020.363/2020-6 - 
  

Recurso interposto contra despacho do Presidente do Tribunal que 

negou provimento a recurso anteriormente interposto pelo 
recorrente, mantendo decisões anteriores que autorizaram o desconto 

proporcional nos seus proventos em virtude do descumprimento de 
metas pactuadas relativas ao teletrabalho. 
Recorrente: Jorge Isper Abrahim Filho 

Órgão/Entidade/Unidade: não há 
Representação legal: não há 

  
027.558/2019-3 - 

  

Consulta a respeito do regime jurídico aplicável à transparência dos 
recursos vinculados à União e sub-repassados pelos demais entes às 

Organizações Sociais e entidades congêneres. 
Órgão/Entidade/Unidade: não há 

Representação legal: não há 
  

029.080/2014-2 - 
  

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial 

provimento aos recursos de reconsideração interpostos, reduzindo 
apenas parcialmente o débito e a multa imputados na decisão inicia l.  

Recorrentes: Gustavo Lemos Petta; Rovilson Sanches Portela; 
Uniao Nacional dos Estudantes 
Responsáveis: Gustavo Lemos Petta; Rovilson Sanches Portela; 

Uniao Nacional dos Estudantes 
Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de São Paulo 

Representação legal: Eduardo Vaz Barbosa (OAB/PE 44.852), 
Paula Costa (OAB/SP 194.573) e outros. 

  

031.257/2020-8 - 
  

Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação 
acerca de irregularidades em pregão eletrônico e na execução do 

contrato decorrente referente à prestação de serviços de TI. 
Recorrente: Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação 
Ltda. 

Interessado: Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação 
Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São Paulo 
Representação legal: Jose Eduardo Martins Cardozo (OAB/SP 

67.219), Renato Oliver de Carvalho (OAB/SP 147.381), Marcos de 
Araújo Cavalcanti (OAB/DF 28.560) e outros. 

  
031.738/2021-4 - 

  

Representação acerca de possíveis irregularidades em edital de 
licitação cujo objeto é a construção do Novo Centro de 

Processamento Final de Imunobiológicos (NCPFI), sob o modelo 
built to suit (BTS). 

Representante: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e Fundação Oswaldo Cruz 

Representação legal: Carolina Ferraz da Fonseca (OAB/SP 
260.322) e outros, representando Construcap CCPS Engenharia e 

Comercio S.A. (Construcap) 
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037.178/2020-2 - 
  

Representação acerca da indícios de irregularidades atinentes ao uso 

indevido de direito de preferência em pregão eletrônico. 
Representante: VMI Sistemas de Segurança Ltda. 

Interessado: Nuctech do Brasil Ltda. 
Órgãos/Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Penitenciár io 
Nacional (DIRPP/DEPEN), Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (Infraero), Presidência da República - Gabinete de 
Intervenção Federal no Rio de Janeiro e Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) 
Representação legal: Henrique Polastri G. Ferreira (OAB/MG 
68.846), Giuseppe Giamundo Neto (OAB/SP 234.412), Fernanda 

Leoni (OAB/SP 330.251) e outros. 
  

047.378/2020-4 - 
  

Representação sobre possíveis irregularidades em certames 
licitatórios conduzidos por organizações militares. Análise das 
respostas às oitivas e das razões de justificativa apresentadas pelos 

responsáveis. 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Interessado: Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. 
Responsáveis: Aldenir Costa dos Santos; Camila de Araújo Pereira; 
Carlos Vinicius Teixeira de Vasconcelos; Cesar Sousa de Oliveira ; 

Diego Rodrigues Amaral; Elton Azevedo Maia; Emerson Moreira de 
Freitas; Francisco Wellington Siqueira Paes; Gilmar Antônio de 

Souza; Josué Mendes Goncalves; Marcelo Cristiano Mattos 
Teixeira; Mariane Kuster; Ricardo Cardoso Barboza; Valmir 
Picinato da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Colégio Militar de Brasília ; 
Departamento-Geral do Pessoal do Exército, 11º Depósito de 

Suprimento; 11º Grupo de Artilharia Antiaérea; 2º Centro de 
Geoinformação; Base de Administração do Quartel General do 
Exército; Batalhão da Guarda Presidencial; Colégio Militar de 

Fortaleza; Comando Logístico do Exército; Comando de Operações 
Terrestres do Exército; Comissão Regional de Obras da 11ª Região 

Militar; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Escola 
Superior de Guerra; Estado-Maior do Exército; Gabinete do 
Comandante do Exército; Polícia Civil do Distrito Federal; 

Secretaria de Economia e Finanças do Exército; Secretaria-Geral do 
Exército 

Representação legal: Wilson de Castro Junior (OAB/MG 54.845), 
representando Aldenir Costa dos Santos, Camila de Araújo Pereira, 
Carlos Vinicius Teixeira de Vasconcelos, Cesar Sousa de Oliveira, 

Diego Rodrigues Amaral, Emerson Moreira de Freitas, Elton 
Azevedo Maia, Francisco Wellington Siqueira Paes, Gilmar Antônio 

de Souza, Josué Mendes Goncalves, Marcelo Cristiano Mattos 
Teixeira e Ricardo Cardoso Barboza; Márcio Lopes de Freitas Filho 
(OAB/DF 29.181), José Eduardo Martins Cardoso (OAB/DF 54.244 

e OAB/SP 67.291), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes 
(OAB/DF 41.796) e outros.  
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
000.835/2019-6 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades 

em convênio cujo objeto era a execução do Cadastro e 
Georeferenciamento da Estrutura Fundiária em municípios do 
Estado de Goiás. Análise das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Estado de Goiás; Agência Goiana de 

Desenvolvimento Rural e Fundiário - Agência Rural; 
Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno - 
SR-28/INCRA 

Responsáveis: Governo do Estado de Goiás; Marco Aurélio Bezerra 
da Rocha 

Representação legal:  Procuradora do Estado de Goiás  Melissa 
Andrea Lins Peliz (OAB/GO 19.366) 

  

013.139/2021-5 - 
  

Consulta acerca de medidas administrativas adotadas pela Agência 
Nacional do Cinema (Ancine) para o setor do audiovisual no triênio 

2018-2020. 
Interessada: Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Cinema 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
014.702/2021-5 - 

  

Representação sobre supostos indícios de irregularidades 

relacionadas à extração de ouro em terras indígenas na região da 
Amazônia. 

Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto 
ao TCU, Lucas Rocha Furtado 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Meio Ambiente 

Representação legal: não há 
 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
025.876/2021-0 - 

  

Denúncia sobre indícios de irregularidade em dispensa de licitação 

para a aquisição de imóvel destinado à instalação da nova sede da 
entidade. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Educação Física 
da 13ª Região/BA 
Denunciante: Identidade preservada em sintonia com o art. 55, 

caput, da Lei n.º 8.443, de 1992 
Representação legal: não há 
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036.676/2018-7 - 
  

Representação autuada para fins de apreciação das justificativas de 

construtora em face das evidências de fraudes às licitações 
conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(Repar). 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsável: Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
Representação legal: Marco Aurelio Ferreira Martins (OAB/SP 

194.793), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A.; e 
Marcella Querino Mangullo (OAB/SP 304.560), entre outros, 
representando a Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

  
038.410/2019-2 - 

  

Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações 

acerca da existência de trabalhos já realizados ou em andamento em 
face do desmatamento nos diferentes biomas do País, além da 
possibilidade de realização de auditorias relacionadas ao tema, bem 

como envie cópia dos documentos pertinentes à solicitação. 
Solicitante: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável da Câmara dos Deputados 
Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério do Meio Ambiente e 
autarquias vinculadas 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
025.813/2016-1 - 

  

Embargos de declaração contra acórdão que apreciou denúncia a 

respeito de irregularidades nas entidades relacionadas a contratações 
de pessoal; salário do diretor regional do Sesc/DF; e furto de 
computadores. 

Embargante: Serviço Social do Comércio - Administração 
Nacional 

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Senac no 
Distrito Federal; Administração Regional do Sesc no Distrito 
Federal; Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal; Serviço 

Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento 
Nacional. 

Responsáveis:  Ellen Martins Rodrigues Pasqualotto; Roberto 
Simões. 
Interessados:  Administração Regional do Senac no Distrito 

Federal; Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas; 
Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará; Departamento 

Regional do Sesi no Estado da Bahia; Graziela Dias de Oliveira; Jose 
Roberto Sfair Macedo; Maria Celia Nacfur Sfair Macedo; Patricia 
Costa Oliveira Santos; Roberta Nacfur Macedo; Serviço Brasileiro 

de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 
Representação legal: Henrique de Sousa Lima (OAB/DF 53.484) e 

outros, representando Administração Regional do Sesc no Distrito 
Federal; Alain Alpin Mac Gregor (OAB/RJ 101.780) e outros, 
representando Serviço Social do Comércio - Administração 

Nacional; Renata Mangualde Felizardo (OAB/MG 83.898) e outros, 
representando Roberto Simões; Fabrício Juliano Mendes Medeiros 

(OAB/DF 27.581) e outros, representando Serviço Brasileiro de 
Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional; 
Marilza de Fatima Pereira (OAB/DF 41150) e outros, representando 

Administração Regional do Sesc no Distrito Federal, Administração 
Regional do Senac no Distrito Federal e Administração Regional do 

Senac no Distrito Federal; Ana Claudia Teixeira de Macedo 
(OAB/DF 38.346) e outros, representando Departamento Regiona l 
do Sesi no Distrito Federal e Departamento Regional do Sesi no 

Distrito Federal. 
  

035.230/2020-7 - 
  

Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação 
acerca de irregularidades ocorridas em licitação para contratação de 
empresa para prestação de serviço continuado e eventual de limpeza, 

conservação, asseio e higienização. 
Embargante:  Administração Regional do Sesc no Distrito Federal.  

Órgão/Entidade/Unidade: Administração Regional do Sesc no 
Distrito Federal. 
Representação legal: Ellys Christina Bahiense de Moraes 

(OAB/DF 50.503) e outros, representando Administração Regiona l 
do Sesc no Distrito Federal. 
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PLENÁRIO - RESERVADA 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 

Sessão Ordinária de 01/09/2021, 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. 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
015.878/2021-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Luis Eduardo Pessoa de Lima Oliveira 
(OAB/AL 17.671) 

  
016.820/2021-5 - 

  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: não há 

  
018.731/2021-0 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: não há 
  

018.732/2021-6 - 
  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues 
(OAB/MA 11.627) 

  
019.382/2021-9 - 

  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: não há 

  
024.139/2020-3 - 

  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: não há 
  

035.419/2017-2 - 
  

Natureza: Denúncia 

Representação legal: não há 
 

Ministro AROLDO CEDRAZ (AFASTAMENTO LEGAL) 

  
008.672/2021-0 - 

  

Natureza: Acompanhamento 

Representação legal: não há 
  

012.077/2012-7 - 
  

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Representação legal: Jennyson Ercy Soares de Oliveira (OAB/CE 
15.876) e outros; Francisco Dias de Paiva Filho (OAB/CE 15324) e 

outros; Adenauer Moreira (OAB/CE 16.029-A) e outros; Paulo 
Cesar Mendonça de Holanda e outros; Thiago Andrade Dias 

(OAB/CE 33.988) e outros; Carmina Burana Gurgel Coelho 
(OAB/CE 38.440) e outros; Thiago Campelo Nogueira (OAB/CE 
19029); Elizio Morais Baratta Monteiro (OAB/CE 20.969); Vicente 

Martins Prata Braga (OAB/CE 19309) 
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015.918/2016-5 - 
  

Natureza: Relatório de Levantamento 

Representação legal: não há 
  

016.596/2016-1 - 
  

Natureza: Relatório de Auditoria 
Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934) e 
outros 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  
015.759/2021-0 - 

  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: Rodrigo Pirajá Wienskoski (OAB/SP 

421.123) 
  

026.091/2021-6 - 
  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: não há 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

033.249/2018-0 - 
  

Natureza: Aposentadoria 
Representação legal: não há 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ (AFASTAMENTO LEGAL) 

  

026.478/2015-3 - 
  

Natureza: Representação 
Representação legal: Fernanda Souto Pereira Valeriano Moreira 
(OAB/DF 53.330), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes 

(OAB/DF 41.796), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885), 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Leonardo 

Faustino Lima ((OAB/DF 53.806), Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 
32.261), Carlos Henrique B. Castello Chiossi (OAB/DF 40.915), 
Gryecos Attom Valente Loureiro (OAB/DF 54.459), Jailton Zanon 

da Silveira (OAB/RJ 77.366J, Daniel Rodrigues Alves (OAB/DF 
01999) 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  

020.309/2017-1 - 
  

Natureza: Denúncia 
Representação legal: Ricardo Zacharski Júnior (OAB/RJ 160.053)  

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

006.168/2019-1 - 
  

Órgão/Entidade/Unidade: BNDES Participações S.A 
Representação legal: Henrique Bastos Rocha (OAB/RJ 95.577), 

Saulo Benigno Puttini (OAB/DF 42.154), Paulo Roberto Galli 
Chuery (OAB/DF 20.449), Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto 
(OAB/DF 21.359) e outros 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

Processo:  023.995/2021-1 

Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS 
Responsável(eis): Não há. 

Interessado(os): Não há 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça 

do Trabalho - ANAJUSTRA FEDERAL (Peças 13-30), contra o Acórdão 9966/2021-TCU-2ª Câmara 
(Peça 8). 

Conheço do recurso interposto, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do 
Acórdão 9966/2021-TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica 

(Peças 32-33). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 

órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 23 de agosto de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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Processo:  012.735/2007-4 

Natureza: Pensão Civil 
Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 

Responsável(eis): Suzana Maria Ferreira Marques 
Interessado(os): Erico Thadeu Ferreira Silva 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Reexame interposto por Erico Thadeu Ferreira Silva (Peças 112-113), 
contra o Acórdão 8295/2021-TCU-2ª Câmara (Peça 105). 

Conheço do recurso interposto, os termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do 
Acórdão 8295/2021-TCU-2ª Câmara, conforme exame de admissibilidade realizado pela Unidade Técnica 

(Peça 119). 

Determino, preliminarmente, a remessa dos autos à Seproc para dar ciência aos 

órgãos/entidades cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.  

Após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo. 

Gabinete, 26 de agosto de 2021. 

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1045/2021-TCU/SEPROC, DE 18 DE AGOSTO DE 2021 

TC 036.939/2012-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Robério Saraiva Grangeiro, CPF: 040.131.404-97, do Acórdão 1785/2017-TCU-Plenário, 
Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 16/8/2017, proferido no processo TC 036.939/2012-9, 

retificado pelo Acórdão 1018/2018-TCU-Plenário, prolatado na sessão de 9/5/2018, por meio do qual o 
Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante 
GRU, código 13902-5), 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 18/8/2021: R$ 934.775,42; em solidariedade com o responsável Antônio 
Alves da Silva, CPF-027.117.534-68. 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). 

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 
“Emissão de GRU”. 

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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 164 de 30/08/2021, Seção 3, p. 177) 
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EDITAL 1096/2021-TCU/SEPROC, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 

TC 014.585/2016-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA SIEGER EQUIPAMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ: 

04.556.589/0001-60, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 1193/2021-TCU-1ª Câmara, Rel. 
Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 2/2/2021, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 
3786/2021-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Sessão de 9/3/2021, proferido no 

processo TC 014.585/2016-2, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, a condenou a 
recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, 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 

25/8/2021: R$ 243.239,85; em solidariedade com os responsáveis Simone Aparecida Ramos 
Wanderbroock, CPF: 696.016.669-15, e Wagner Wanderbroock, CPF: 471.950.109-53. O ressarcimento 

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

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 35.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 1193/2021-TCU-1ª Câmara até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 

legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 

“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 
autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

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 164 de 30/08/2021, Seção 3, p. 177) 
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ATAS 
 

1ª CÂMARA 
 

ATA Nº 29, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 
(Sessão Telepresencial da Primeira Câmara) 

Presidente: Ministro Vital do Rêgo 
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

Subsecretária da Primeira Câmara: AUFC Aline Guimarães Diógenes 
Às 15 horas, o Presidente declarou aberta a sessão telepresencial da Primeira Câmara, com a presença 

do Ministro Jorge Oliveira; dos Ministros-Substitutos Marcos Bemquerer Costa, convocado para substituir 

o Ministro Benjamin Zymler, e Weder de Oliveira; e do Representante do Ministério Público, 
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

Ausentes o Ministro Walton Alencar Rodrigues, justificadamente, o Ministro Benjamin Zymler, em 
razão de licença para tratamento de saúde, e o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, por motivo 
de férias. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 
A Primeira Câmara homologou a Ata nº 28, referente à sessão telepresencial realizada em 10 de 

agosto de 2021. 

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-006.427/2021-9, TC-008.964/2021-1, TC-013.393/2019-7, TC-022.967/2021-4, 

TC-022.971/2021-1, TC-023.024/2021-6, TC-023.069/2015-5, TC-023.078/2021-9, TC-023.923/2021-0, 

TC-025.683/2021-7, TC-034.951/2020-2, TC-035.032/2020-0, TC-040.399/2018-4, TC-040.422/2020-8 e 
TC-041.980/2020-4, cujo Relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues; 

TC-010.303/2019-7, TC-012.751/2017-0 e TC-038.498/2018-9, cujo Relator é o Ministro Vital do 
Rêgo; 

TC-022.414/2021-5, cujo Relator é o Ministro Jorge Oliveira; 

TC-000.080/2019-5, TC-000.935/2017-4, TC-013.531/2020-4, TC-017.115/2021-3, TC-
021.291/2021-7, TC-022.332/2021-9, TC-022.345/2021-3, TC-022.391/2021-5, TC-022.958/2021-5, TC-

023.576/2021-9, TC-023.935/2021-9, TC-024.007/2021-8, TC-024.119/2021-0, TC-024.317/2021-7, TC-
024.398/2021-7, TC-024.428/2021-3, TC-024.466/2021-2, TC-024.476/2021-8, TC-024.486/2021-3, TC-
024.544/2021-3, TC-024.555/2021-5, TC-024.564/2021-4, TC-024.587/2021-4, TC-024.600/2021-0, TC-

024.743/2021-6, TC-024.762/2021-0, TC-024.832/2021-9, TC-025.086/2021-9, TC-025.095/2021-8 e TC-
043.113/2018-4, cujo Relator é o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; e 

TC-010.306/2017-0 e TC-036.172/2020-0, cujo Relator é o Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 
A Primeira Câmara aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 11290 a 11460. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 
Por meio de apreciação unitária de processos, a Primeira Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 11241 

a 11289, incluídos no Anexo I desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram.  

SUSTENTAÇÃO ORAL 
Na apreciação do processo TC-002.567/2020-2, cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo, o Dr. André 

de Jesus Silva e Silva não compareceu para produzir a sustentação oral que havia requerido em nome de 
Hélio Ricardo de Almeida Xavier. Acórdão 11259. 
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REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Nos termos do art. 112 do Regimento Interno, foi reaberta a discussão do processo nº TC-
005.637/2010-4 (Ata nº 24/2021) e o Tribunal aprovou o Acórdão 11241/2021 - 1C, sendo vencedora, por 

unanimidade, a proposta apresentada pelo Relator, Ministro Jorge Oliveira.  

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 11241/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 005.637/2010-4 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Ato de Admissão) 

3. Recorrente: Henrique Ribeiro Cardoso (652.061.855-15) 
4. Unidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: Sandro Mezzarano Fonseca - OAB/SE 2.238 
9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Henrique Ribeiro Cardoso, 
servidor da Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS), contra o Acórdão 4.995/2020-1ª Câmara, 

que considerou ilegal o ato de admissão do interessado em razão do exercício cumulativo do cargo de 
Professor em regime de dedicação exclusiva com o cargo de Promotor de Justiça no estado de Sergipe. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 

9.2. dar a seguinte redação ao item 9.1. do Acórdão 4.995/2020 - 1ª Câmara: 
“ 9.1. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato de admissão 

do sr. Henrique Ribeiro Cardoso;” 

9.3. excluir os subitens 9.2., 9.2.1., 9.2.2. e 9.2.3. do Acórdão 4.995/2020 - 1ª Câmara; 
9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao órgão concedente do benefício, com a informaç ão 

de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11241-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11242/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 005.425/2019-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Douglas Crestani (007.484.220-05); Farmácias Associadas - Drogaria Crestani 

Ltda. - ME (12.116.077/0001-00); Simone Crestani Maso (012.574.840-01) 
4. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 

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: Vitor Reichmann Mendes (96.299/OAB-PR) e outros, representando 
Drogaria Crestani Ltda. 

9. Acórdão: 
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VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde 

- MS em desfavor de Farmácias Associadas - Drogaria Crestani Ltda - ME e de seus sócios-administradores, 
Douglas Crestani e Simone Crestani Maso, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos 

repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de junho de 2014 a 
maio de 2015. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso III, alíneas “b” e 
“c” e §§ 2º e 3º; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea 

“a”, e 217 do Regimento Interno, em: 
9.1. considerar Douglas Crestani revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 
9.2. julgar irregulares as contas de Farmácias Associadas - Drogaria Crestani Ltda. - ME, Douglas 

Crestani e Simone Crestani Maso e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo 
Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros 

de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 
  

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS 

(R$) 

31/07/2014 3.855,20 

31/07/2014 4,80 

01/08/2014 3.341,25 

01/08/2014 10,22 

01/09/2014 4.014,90 

01/09/2014 185,20 

09/09/2014 2.993,76 

01/10/2014 3.924,40 

01/10/2014 93,60 

02/10/2014 2.967,03 

03/11/2014 855,36 

03/11/2014 4.048,70 

03/11/2014 53,46 

03/11/2014 140,40 

28/11/2014 3.902,58 

28/11/2014 5,11 

01/12/2014 4.167,60 

01/12/2014 55,40 

14/01/2015 5.462,50 

14/01/2015 3.501,63 

09/02/2015 9.455,00 

09/02/2015 4.276,80 

09/02/2015 14,40 

03/03/2015 5.586,57 

03/03/2015 13.629,70 

03/03/2015 14,40 

02/04/2015 6.094,44 

02/04/2015 15.271,80 

02/04/2015 23,70 

05/05/2015 21.300,80 

05/05/2015 7.438,20 

05/05/2015 54,00 

12/06/2015 17.496,10 

12/06/2015 103,80 

15/06/2015 5.952,26 

03/07/2015 13.219,60 

03/07/2015 40,20 

06/07/2015 4.544,10 

06/07/2015 13,77 
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9.4. aplicar a Farmácias Associadas - Drogaria Crestani Ltda - ME, Douglas Crestani e Simone 

Crestani Maso multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro 
Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for 

efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 
9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribuna l, 

do recolhimento das dívidas acima imputadas; 

9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança 

judicial, o pagamento das dívidas 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 aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no 
vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e ao 
Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências 
cabíveis, 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 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11242-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11243/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.426/2019-7 

2. Grupo I - Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Rede de Drogarias Estar Bem Ltda (14.775.585/0001-26); Roberto Vieira Caixeta 

(407.463.738-30); Samir Bou Fares (660.315.759-49) 
4. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 
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: Victor Hugo Rosa Pereira (49.944/OAB-GO), representando Samir Bou 
Fares. 

9. Acórdão: 

VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde 
- MS em desfavor da Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e de seus sócios-administradores, Roberto Vieira 

Caixeta e Samir Bou Fares, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados 
pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 19/12/2014 a 22/5/2015. 

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 “a” e 
“c” e §§ 2º e 3º; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea 

“a”, e 217 do Regimento Interno, em: 
9.1. acolher as alegações de defesa de Samir Bou Fares e excluí-lo da relação processual; 
9.2. considerar a Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e Roberto Vieira Caixeta revéis para todos os 

efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 
9.3. julgar irregulares as contas da Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e de Roberto Vieira Caixeta e 

condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir 
especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas 
até a data do pagamento: 
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DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS 

(R$) 

19/12/2014 10.531,13 

19/12/2014         4,80 

14/1/2015 18.613,03 

14/1/2015       51,52 

9/2/2015 21.600,57 

9/2/2015     206,08 

3/3/2015 31.674,96 

3/3/2015       88,32 

22/5/2015 18.438,74 

 

9.4. aplicar à Rede de Drogarias Estar Bem Ltda e a Roberto Vieira Caixeta multas individuais de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização 

monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento 
do prazo abaixo estipulado; 

9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribuna l, 

do recolhimento das dívidas acima imputadas; 
9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança 
judicial, o pagamento das dívidas 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 aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no 

vencimento antecipado do saldo devedor; 
9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e ao 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis, 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 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11243-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11244/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 018.724/2020-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de contas especial 

3. Responsável: Eliana Silva (570.551.227-91) 
4. Unidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte 
5. Relator: Ministro Jorge 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: 
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo INSS contra a ex-

servidora Eliana Silva em razão da inserção fraudulenta de dados fictícios nos sistemas daquela entidade, 
com vistas à concessão indevida de aposentadorias. 
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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 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1º, I; 16, III, “b” e 

“c”; 19; 23, III; 26 e 28, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, I; 209, III e § 7º; 210; 214, III; e 217, §§ 1º e 
2º, do Regimento Interno, em: 

9.1. excluir deste processo Leonir Siqueira, Liete Soares de Oliveira, Lindolece Machado da Silva, 

Lucia Li Affa Correa Preto, Lucilia da Conceicao Anastacio, Lurdes Jeani Afonso Ribeiro, Marcos Silva 
Mofacto, Maria Amelia Bravo de Sousa, Maria Sarmento de Sousa, Marlene Gonzalez Cabral, Marly 

Borges Ramos Mendes, Martha Maria Araujo Souza e Neide Faria da Silva; 
9.2. considerar revel Eliana Silva; 
9.3. julgar irregulares as contas de Eliana Silva; 

9.4. condenar Eliana Silva ao pagamento ao INSS das importâncias a seguir indicadas, atualizadas 
monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até a data 

do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: 
  

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

23/9/1997 2.388,02 

13/10/1997 942,64 

11/11/1997 942,64 

5/12/1997 1.492,51 

12/1/1998 945,61 

12/2/1998 942,64 

6/3/1998 942,64 

7/4/1998 942,64 

8/5/1998 942,64 

5/6/1998 942,64 

7/7/1998 987,98 

7/8/1998 987,98 

8/9/1998 987,98 

8/10/1998 987,98 

9/11/1998 987,98 

7/12/1998 1.975,96 

8/1/1999 987,98 

8/2/1999 987,98 

5/3/1999 987,98 

9/4/1999 987,98 

7/5/1999 987,98 

10/7/1997 2.976,58 

12/8/1997 951,10 

10/9/1997 951,10 

10/10/1997 951,10 

12/11/1997 951,10 

10/12/1997 1.664,42 

13/1/1998 954,41 

11/2/1998 951,10 

11/3/1998 951,10 

14/4/1998 951,10 

13/5/1998 951,10 

10/6/1998 951,10 

10/7/1998 996,84 

12/8/1998 996,84 

14/9/1998 996,84 

13/10/1998 996,84 

12/11/1998 996,84 

10/12/1998 1.993,68 

13/1/1999 996,84 

10/2/1999 996,84 

10/3/1999 996,84 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

14/4/1999 996,84 

12/5/1999 996,84 

11/6/1999 996,84 

10/9/1997 2.726,55 

8/10/1997 898,92 

11/11/1997 898,92 

8/12/1997 1.423,29 

13/1/1998 901,77 

10/2/1998 898,92 

9/3/1998 898,92 

16/4/1998 898,92 

12/5/1998 898,92 

9/6/1998 898,92 

14/7/1998 942,15 

11/8/1998 942,15 

9/9/1998 942,15 

8/10/1998 942,15 

10/11/1998 942,15 

9/12/1998 1.884,30 

12/1/1999 942,15 

9/2/1999 942,15 

9/3/1999 942,15 

15/4/1999 942,15 

10/5/1999 942,15 

21/8/1997 3.142,40 

9/9/1997 956,56 

9/10/1997 956,56 

30/12/1997 956,56 

30/12/1997 1.594,26 

12/1/1998 959,72 

10/2/1998 956,56 

9/3/1998 956,56 

8/4/1998 956,56 

11/5/1998 956,56 

8/6/1998 956,56 

9/7/1998 1.002,57 

10/8/1998 1.002,57 

11/9/1998 1.002,57 

16/10/1998 1.002,57 

12/11/1998 1.002,57 

9/12/1998 2.005,14 

11/1/1999 1.002,57 

8/2/1999 1.002,57 

8/3/1999 1.002,57 

12/4/1999 1.002,57 

10/5/1999 1.002,57 

9/6/1999 1.002,57 

5/12/1997 520,49 

5/12/1997 1.219,91 

8/1/1998 978,34 

6/2/1998 975,93 

6/3/1998 975,93 

7/4/1998 975,93 

8/5/1998 975,93 

8/10/1997 462,68 

3/11/1997 730,56 

1/12/1997 974,08 

2/1/1998 730,56 

3/2/1998 730,56 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

2/3/1998 730,56 

1/4/1998 730,56 

4/5/1998 730,56 

1/6/1998 730,56 

1/7/1998 756,78 

4/8/1998 756,78 

1/9/1998 756,78 

1/10/1998 756,78 

4/11/1998 756,78 

1/12/1998 1.513,56 

4/1/1999 756,78 

1/2/1999 756,78 

1/3/1999 756,78 

5/4/1999 756,78 

3/5/1999 756,78 

1/6/1999 756,78 

22/9/1997 219,63 

13/10/1997 732,10 

13/11/1997 732,10 

12/12/1997 976,13 

15/1/1998 732,10 

12/2/1998 732,10 

13/3/1998 732,10 

15/4/1998 732,10 

14/5/1998 732,10 

12/6/1998 732,10 

13/7/1998 761,31 

13/8/1998 761,31 

14/9/1998 761,31 

15/10/1998 761,31 

13/11/1998 761,31 

11/12/1998 1.522,62 

14/1/1999 761,31 

11/2/1999 761,31 

11/3/1999 761,31 

15/4/1999 761,31 

13/5/1999 761,31 

7/10/1997 159,85 

7/10/1997 959,14 

4/11/1997 959,14 

2/12/1997 1.278,85 

5/1/1998 961,68 

3/2/1998 959,14 

3/3/1998 959,14 

2/4/1998 959,14 

5/5/1998 959,14 

2/6/1998 959,14 

2/7/1998 997,40 

4/8/1998 997,40 

2/9/1998 997,40 

2/10/1998 997,40 

4/11/1998 997,40 

2/12/1998 1.994,80 

5/1/1999 997,40 

2/2/1999 997,40 

2/3/1999 997,40 

6/4/1999 997,40 

4/4/2000 1.043,27 

24/4/2000 1.564,93 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 43 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

2/6/2000 1.043,27 

4/7/2000 1.103,88 

2/8/2000 1.103,88 

4/9/2000 3.677,47 

3/10/2000 1.103,88 

3/11/2000 1.103,88 

4/12/2000 2.207,76 

3/1/2001 1.103,88 

2/2/2001 1.104,58 

2/3/2001 1.104,58 

3/4/2001 1.104,58 

3/5/2001 1.104,58 

4/6/2001 1.104,58 

3/7/2001 1.189,26 

30/7/1997 2.521,47 

12/8/1997 886,20 

4/9/1997 886,20 

3/10/1997 886,20 

5/11/1997 886,20 

3/12/1997 1.550,85 

6/1/1998 889,30 

4/2/1998 886,20 

4/3/1998 886,20 

3/4/1998 886,20 

6/5/1998 886,20 

3/6/1998 886,20 

3/7/1998 928,82 

5/8/1998 928,82 

3/9/1998 928,82 

5/10/1998 928,82 

5/11/1998 928,82 

3/12/1998 1.857,64 

6/1/1999 928,82 

3/2/1999 928,82 

3/3/1999 928,82 

7/4/1999 928,82 

5/5/1999 928,82 

4/6/1999 928,82 

6/1/2000 971,54 

3/2/2000 5.149,12 

3/3/2000 971,54 

5/4/2000 971,54 

4/5/2000 971,54 

5/6/2000 971,54 

21/6/2000 1.999,38 

3/8/2000 1.027,98 

5/9/2000 1.027,98 

4/10/2000 1.027,98 

6/11/2000 1.027,98 

5/12/2000 2.055,96 

4/1/2001 1.027,98 

5/2/2001 1.028,19 

5/3/2001 1.027,98 

4/4/2001 1.027,98 

4/5/2001 1.027,98 

5/6/2001 1.027,98 

4/7/2001 1.106,72 

3/8/2001 1.106,72 

5/9/2001 1.106,72 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

3/10/2001 1.106,72 

6/11/2001 1.106,72 

5/12/2001 2.213,23 

4/1/2002 1.106,72 

5/2/2002 1.106,72 

5/3/2002 1.106,72 

3/4/2002 1.106,72 

6/5/2002 1.106,72 

5/6/2002 1.106,72 

3/7/2002 1.208,53 

5/8/2002 1.208,53 

4/9/2002 1.208,53 

3/10/2002 1.208,53 

5/11/2002 1.208,53 

4/12/2002 2.417,06 

6/1/2003 1.208,53 

5/2/2003 1.208,53 

6/3/2003 1.208,53 

3/4/2003 1.208,53 

6/5/2003 1.208,53 

4/6/2003 1.208,53 

3/7/2003 1.446,73 

5/8/2003 1.446,73 

3/9/2003 1.446,73 

3/10/2003 1.446,73 

5/11/2003 1.446,73 

3/12/2003 2.893,46 

6/1/2004 1.446,73 

4/2/2004 1.446,73 

3/3/2004 1.446,73 

5/4/2004 1.446,73 

5/5/2004 1.446,73 

3/6/2004 1.512,26 

5/7/2004 1.512,26 

4/8/2004 1.512,26 

3/9/2004 1.512,26 

5/10/2004 1.512,26 

4/11/2004 1.512,26 

3/12/2004 3.024,52 

5/1/2005 1.512,26 

3/2/2005 1.512,26 

3/3/2005 1.512,26 

5/4/2005 1.512,26 

4/5/2005 1.512,26 

3/6/2005 1.608,36 

5/7/2005 1.608,36 

3/8/2005 1.608,36 

5/9/2005 1.608,36 

5/10/2005 1.608,36 

4/11/2005 1.608,36 

5/12/2005 3.216,72 

4/1/2006 1.608,36 

3/2/2006 1.608,36 

3/3/2006 1.608,36 

5/4/2006 1.608,36 

4/5/2006 1.688,77 

5/6/2006 1.688,77 

5/7/2006 1.688,77 

3/8/2006 1.688,77 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

5/9/2006 2.533,15 

4/10/2006 1.689,09 

6/11/2006 1.688,93 

5/12/2006 2.533,48 

4/1/2007 1.688,93 

5/2/2007 1.688,93 

5/3/2007 1.688,93 

4/4/2007 1.688,93 

4/5/2007 1.744,66 

5/6/2007 1.744,66 

4/7/2007 1.744,66 

3/8/2007 1.744,66 

5/9/2007 2.616,99 

29/9/1997 993,22 

14/10/1997 961,19 

17/11/1997 961,19 

15/12/1997 1.361,68 

21/1/1998 963,89 

16/2/1998 961,19 

23/3/1998 961,19 

23/4/1998 961,19 

15/5/1998 961,19 

15/6/1998 961,19 

14/7/1998 1.003,48 

14/8/1998 1.003,48 

17/9/1998 1.003,48 

19/10/1998 1.003,48 

16/11/1998 1.003,48 

15/12/1998 2.006,96 

15/1/1999 1.003,48 

1/3/1999 1.003,48 

22/3/1999 1.003,48 

19/4/1999 1.003,48 

14/5/1999 1.003,48 

15/6/1999 1.003,48 

29/12/1997 546,72 

29/12/1997 1.206,01 

19/1/1998 964,81 

12/2/1998 964,81 

12/3/1998 964,81 

15/4/1998 964,81 

14/5/1998 964,81 

4/1/1999 2.820,55 

11/2/1999 995,48 

11/3/1999 995,48 

15/4/1999 995,48 

14/5/1999 995,48 

14/6/1999 995,48 

13/7/1999 6.983,58 

13/8/1999 1.041,37 

6/2/2001 13.950,09 

3/9/1997 1.862,02 

17/9/1997 616,26 

9/10/1997 616,26 

11/11/1997 616,26 

11/12/1997 1.027,10 

12/1/1998 616,26 

10/2/1998 616,26 

11/3/1998 616,26 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

14/4/1998 616,26 

13/5/1998 616,26 

9/6/1998 616,26 

13/7/1998 645,90 

12/8/1998 645,90 

10/9/1998 645,90 

13/10/1998 645,90 

11/11/1998 645,90 

9/12/1998 1.291,80 

25/1/1999 645,90 

9/2/1999 645,90 

9/3/1999 645,90 

13/4/1999 645,90 

13/5/1999 645,90 

11/6/1999 645,90 

11/2/2000 1.351,26 

14/3/2000 675,63 

11/4/2000 675,63 

10/5/2000 675,63 

9/6/2000 675,63 

11/7/2000 714,88 

9/8/2000 714,88 

12/9/2000 714,88 

10/10/2000 714,88 

10/11/2000 714,88 

11/12/2000 1.429,76 

10/1/2001 714,88 

15/2/2001 715,00 

9/3/2001 715,00 

18/4/2001 715,00 

18/5/2001 715,00 

11/6/2001 715,00 

12/7/2001 770,00 

10/8/2001 770,00 

13/9/2001 770,00 

10/10/2001 770,00 

12/11/2001 770,00 

12/12/2001 1.537,00 

11/1/2002 770,00 

18/2/2002 770,00 

12/3/2002 770,00 

10/4/2002 770,00 

10/5/2002 770,00 

13/6/2002 770,00 

9/7/2002 841,00 

9/8/2002 841,00 

16/9/2002 841,00 

9/10/2002 841,00 

12/11/2002 841,00 

11/12/2002 1.676,00 

14/1/2003 841,00 

12/2/2003 841,00 

12/3/2003 841,00 

10/4/2003 841,00 

12/5/2003 841,00 

10/6/2003 841,00 

9/7/2003 1.007,00 

14/8/2003 1.007,00 

10/9/2003 1.007,00 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

14/10/2003 1.007,00 

13/11/2003 1.007,00 

9/12/2003 2.003,67 

12/1/2004 1.006,07 

10/2/2004 1.006,07 

9/3/2004 1.006,07 

2/4/2004 1.006,07 

4/5/2004 1.006,07 

2/6/2004 1.051,64 

2/7/2004 1.051,64 

3/8/2004 1.051,64 

2/9/2004 1.051,64 

4/10/2004 1.051,64 

3/11/2004 1.051,64 

2/12/2004 2.103,28 

4/1/2005 1.051,64 

2/2/2005 1.051,64 

2/3/2005 1.051,64 

4/4/2005 1.051,64 

3/5/2005 1.051,64 

2/6/2005 1.118,47 

4/7/2005 1.118,47 

2/8/2005 1.118,47 

2/9/2005 1.118,47 

4/10/2005 1.118,47 

3/11/2005 1.118,47 

2/12/2005 2.236,94 

3/1/2006 1.118,47 

2/2/2006 1.118,47 

2/3/2006 1.118,47 

4/4/2006 1.118,47 

3/5/2006 1.174,39 

2/6/2006 1.174,39 

4/7/2006 1.174,39 

2/8/2006 1.174,39 

4/9/2006 1.761,58 

3/10/2006 1.174,61 

3/11/2006 1.174,50 

4/12/2006 1.761,81 

3/1/2007 1.174,50 

2/2/2007 1.174,50 

2/3/2007 1.174,50 

3/4/2007 1.174,50 

3/5/2007 1.213,25 

4/6/2007 1.213,25 

11/7/2007 1.214,00 

10/6/1997 2.744,67 

7/7/1997 896,36 

8/8/1997 896,36 

4/9/1997 896,36 

7/10/1997 896,36 

6/11/1997 896,36 

4/12/1997 1.643,32 

8/1/1998 899,64 

5/2/1998 896,36 

5/3/1998 896,36 

7/4/1998 896,36 

11/5/1998 896,36 

5/6/1998 896,36 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

6/7/1998 939,47 

11/8/1998 939,47 

8/9/1998 939,47 

8/10/1998 939,47 

9/11/1998 939,47 

9/12/1998 1.878,94 

13/1/1999 939,47 

10/2/1999 939,47 

10/3/1999 939,47 

8/4/1999 939,47 

12/5/1999 939,47 

9/6/1999 939,47 

Valor atualizado do débito (com juros) em 16/6/2021: R$ 4.266.025,81. 

9.5. fixar à responsável prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para 
comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima; 

9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 

9.7. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o 
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 

9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 
notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos 
correspondentes acréscimos legais; 

9.9. esclarecer à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento 
antecipado do saldo devedor; 

9.10. encaminhar cópia desta Acórdão à responsável, ao INSS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria 

da República no Estado do Rio de Janeiro, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que 
o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos; 

9.11. informar ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que 
Procuradores e Membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos 
de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como 

sigilosas, as quais requerem solicitação formal. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11244-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11245/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 018.920/2021-7. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessada: Jandira Jerônima Trindade (583.633.869-87). 

4. Unidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora da Universidade 

Federal do Paraná - UFPR Jandira Jerônima Trindade. 
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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 nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso 
V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 

9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Jandira Jerônima 
Trindade; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 

9.3. determinar à UFPR que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da 

falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 
9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à UFPR e à interessada, 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 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11245-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11246/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.369/2021-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessada: Regina Célia de Sousa Reinaldo (220.015.221-34) 
4. Unidade: Ministério da Economia 

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: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Regina Célia de Sousa Reinaldo no cargo de 

Técnico do Seguro Social do Ministério da Economia. 

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 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 

1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula -
TCU 106, em: 

9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Regina Célia de Sousa Reinaldo; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 
9.3. determinar ao Ministério da Economia que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta 

decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências 
para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 

9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Economia e à interessada, 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 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11246-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11247/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.055/2021-9 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessado: Jeova Luis de Figueiredo Epaminondas (372.981.197-53) 
4. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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 do ato de aposentadoria de Jeova Luis de 
Figueiredo Epaminondas no cargo de Professor do Magistério Superior da Fundação Universidade Federal 

de Mato Grosso, submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição 
Federal. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo relator, e 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; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 

9.1. considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria de Jeova Luis de 
Figueiredo Epaminondas; 

9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, 

com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11247-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11248/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.629/2020-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Responsáveis: Evandro Custodio Goncalves (496.158.073-20) e Instituto de Capacitação 
Profissional Ceará (05.739.241/0001-70) 

4. Unidade: Secretaria Especial da Cultura 

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

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

VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da 
Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo 

Nacional da Cultura ao Instituto de Capacitação Profissional Ceará por força do Convênio 746/2005. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator e com fundamento artigos 1º, inciso I; 12, §3º; 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, 

e §3º; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 210 e 214, inciso III, alínea “a”; 
217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. considerar revel o Instituto de Capacitação Profissional Ceará; 
9.2. rejeitar as alegações de defesa de Evandro Custódio Goncalves (CPF: 496.158.073-20), Diretor-

Presidente do Instituto de Capacitação Profissional Ceará; 
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9.3. julgar irregulares as contas de Evandro Custódio Goncalves e do Instituto de Capacitação 

Profissional Ceará e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a 
fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o 
recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida 
dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista 
na legislação em vigor. 
  

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

38.009,00 20/3/2006 

24.635,50 18/8/2006 
 

9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 
9.5. autorizar, desde logo, se requerido, 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, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação 
do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 

9.6. encaminhar   cópia   desta   decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à 
Procuradoria da República no Estado do Ceará, 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 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11248-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11249/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 030.902/2010-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Monitoramento (em Aposentadoria) 
3. Responsável: Emerson Fernandes Daniel Junior (074.212.814-87) 
4. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas (Dnocs) 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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 esses autos de monitoramento, em que se examina, nesta fase, a 

audiência do então Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em razão do não 
cumprimento das determinações contidas no Acórdão 5.201/2012-1ª 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 no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. rejeitar as razões de justificativa de Emerson Fernandes Daniel Junior, aplicando-lhe multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização 
monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento 
do prazo abaixo estipulado; 

9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribuna l, 
do recolhimento da dívida acima imputada; 

9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 

9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o 
parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 
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9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, 

e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos 
legais, na forma prevista na legislação em vigor; 

9.6. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer 
parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.7. encaminhar cópia deste acórdão responsável, com a informação de que o inteiro teor do relatório 

e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11249-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11250/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 000.539/2020-1. 

1.1. Apenso: 020.802/2016-1 
2. Grupo II - Classe: I - Assunto: Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: José Roberto Tadros (001.844.462-87); Simone de Souza Guimarães 

(609.547.952-53); Tropical Comercio de Derivados de Petróleo Ltda (15.816.382/0001-01) 

3.2. Recorrentes: José Roberto Tadros (001.844.462-87); Simone de Souza Guimarães 
(609.547.952-53); Tropical Comercio de Derivados de Petróleo Ltda. (15.816.382/0001-01). 

4. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesenvolvimento). 
8. Representação legal: 
8.1. Adney Ferreira Gama (4.170/OAB-AM), representando Tropical Comércio de Derivados de 

Petróleo Ltda. 
8.2. Cacito Augusto de Freitas Esteves (80.433/OAB-RJ) e outros, representando José Roberto 

Tadros. 
8.3. Ary Jorge Almeida Soares (64904/OAB-RJ), representando Simone de Souza Guimarães e José 

Roberto Tadros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Srs. José Roberto 

Tadros e Simone de Souza Guimarães, bem como pela empresa Tropical Comércio de Derivados de 
Petróleo Ltda. contra o acórdão 8463/2021-TCU-1ª Câmara. 

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. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 
do RI/TCU, em: 

9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11250-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 
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ACÓRDÃO Nº 11251/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 003.571/2021-1. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessados: Carolina Rosa Siqueira Campos Ribeiro da Costa (617.856.013-34); Cristina Litsuko 
Takano Roson (011.275.748-09); David Kodel (006.822.678-05); Fernando Pereira Rodrigues 
(414.308.918-15); Franca Oliveira de Medeiros (815.090.228-72); Marisa de Canhete (037.837.068-58); 

Rosemary Vieira Garzesi Araujo (060.661.618-73). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP (TRT-2). 

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 concessão de aposentadorias pelo Tribunal Regiona l 

do Trabalho da 2ª Região/SP (TRT-2). 

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 prejudicado o exame de mérito do ato relativo à Sra. Carolina Rosa Siqueira Campos 
Ribeiro da Costa (70147/2020, peça 9), com fundamento no art. 260, §5º do RI/TCU; 

9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria pertinentes a Cristina Litsuko Takano Roson 

(44074/2020, peça 7), de David Kodel (42502/2020, peça 3), de Fernando Pereira Rodrigues (44743/2020, 
peça 8), de Franca Oliveira de Medeiros (43022/2020, peça 5), de Marisa de Canhete (42711/2020, peça 4) 

e de Rosemary Vieira Garzesi Araujo (43084/2020, peça 6), recusando-lhes 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 pelos 

ex-servidores, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 
9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que: 

9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos 
impugnados, adequando a parcela referente à incorporação de quintos dos interessados, conforme modulado 
pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este 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 aos interessados, alertando-os de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os 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 novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, 
submetendo-os 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 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11251-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 11252/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 003.652/2021-1. 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessados: Claudete Rosa Pereira (839.026.786-15); José Rodrigues Ferreira (402.953.386-87); 

Norma Claudia Paschoal (373.857.396-87). 
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4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG (TRT-3). 

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 e de concessão de aposentadorias pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG (TRT-3). 
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 prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão (122412/2020, peça 6) e de 
alteração de aposentadoria (133362/2019, peça 4) do Sr. José Rodrigues Ferreira, com fundamento no art. 

260, § 5º do RI/TCU; 
9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria referente às Sras. Claudete Rosa Pereira 

(120888/2019, peça 3) e Norma Claudia Paschoal (63650/2020, peça 5), recusando-lhes 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 pelas 

ex-servidoras, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 
9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 
9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos 

impugnados, suprimindo a vantagem denominada “opção”, ato da peça 3, e adequando a parcela referente 
à incorporação de quintos do interessado, conforme modulado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito 

do RE 638.115, ato da peça 5, 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 às interessadas, alertando-as de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as 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 novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, 

submetendo-os 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 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11252-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 11253/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 022.428/2019-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: III - Monitoramento 

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Entidade: Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo (Sesi/SP).  
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico. 

(SecexDesenvolvimento). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, em que se avalia o cumprimento do 

item 1.7.1 do acórdão 3196/2019-TCU-1ª Câmara, relativo à prestação de contas do Sesi/SP, exercício de 
2015. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. encerrar o presente monitoramento; 

9.2. ordenar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico autue, com 
fundamento no art. 24, parágrafo único, da Resolução TCU 175/2005, processo apartado, com natureza de 

representação, para apurar as questões suscitadas nas seções III e IV da proposta de deliberação; 
9.3. dar ciência desta deliberação ao Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo; 
9.4. encerrar o processo e arquivar os autos. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11253-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 11254/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 030.451/2019-1. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Christiana de Azevedo Breckenfeld (428.351.781-04). 

4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 à Sra. Christiana de 

Azevedo Breckenfeld pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
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 concessão de aposentadoria relativo à Sra. Christiana de Azevedo 

Breckenfeld (20788401-04-2017- 000132-8, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 

260 do RI/TCU; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela 

interessada nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos à Sra. Christiana de Azevedo 

Breckenfeld decorrentes do ato considerado ilegal, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, 
nos termos do art. 262, caput, do RI/TCU, e do art. 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007, sob pena de 

responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 
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; 

9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, 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; 

9.4. encerrar e arquivar os presentes autos. 
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10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11254-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 11255/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 039.198/2019-7. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável/Interessado: 

3.1. Responsável: Valdemir Alves da Silva (395.033.643-53). 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

4. Entidade: Município de Boqueirão do Piauí/PI. 
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: 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 repassados ao município de Boqueirão do Piauí/PI, no exercício 2014, para a execução do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Rural). 

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, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, Valdemir 

Alves da Silva, dando-se prosseguimento ao processo; 
9.2. julgar irregulares as contas de Valdemir Alves da Silva, com fundamento no art. 16, III, “b” e 

“c”, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas 
monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do 
efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, 

perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: 

  
Valor histórico (R$) Data de ocorrência 

15,60 22/5/2015 

7,80 22/6/2015 

1.100,00 9/7/2015 

2.145,00 14/7/2015 

7,80 23/7/2015 

15,60 23/7/2015 

4.512,81 5/3/2015 

18,42 7/4/2015 

29,28 7/4/2015 

2.461,92 10/4/2015 

23,40 30/4/2015 

7,80 24/8/2015 

15,60 24/8/2015 

15,60 23/9/2015 

7,80 23/9/2015 

37,40 23/10/2015 

15,60 23/10/2015 

7,80 23/10/2015 

796,49 5/1/2016 

1.000,00 12/2/2016 
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1.164,46 23/2/2016 

838,76 23/2/2016 

1.164,46 25/4/2016 

1.400,00 9/6/2016 

809,60 23/6/2016 

809,60 23/6/2016 

809,60 23/8/2016 

1.551,75 6/2/2017 

1.164,46 23/2/2017 

882,18 23/3/2017 

12.244,50 30/4/2015 

2.926,04 30/4/2015 

1.164,46 7/5/2015 

2.281,92 8/5/2015 

751,16 22/5/2015 

1.449,92 22/5/2015 

724,96 22/5/2015 

7,80 22/5/2015 

12.244,50 22/5/2015 

15,60 22/5/2015 

2.281,92 5/6/2015 

12,50 12/6/2015 

7,50 12/6/2015 

7,50 15/6/2015 

12,50 15/6/2015 

37,40 22/6/2015 

12.244,50 22/6/2015 

15,60 22/6/2015 

6,80 22/6/2015 

1.449,92 22/6/2015 

751,16 22/6/2015 

7,80 22/6/2015 

2.281,92 6/7/2015 

55,00 9/7/2015 

55,00 10/7/2015 

55,00 14/7/2015 

12.244,50 23/7/2015 

1.449,92 23/7/2015 

15,60 23/7/2015 

751,16 23/7/2015 

2.281,92 5/8/2015 

751,16 24/8/2015 

15,60 24/8/2015 

7,80 24/8/2015 

1.449,92 24/8/2015 

9.915,58 24/8/2015 

55,00 1º/9/2015 

55,00 3/9/2015 

2.281,92 8/9/2015 

1.449,92 23/9/2015 

15,60 23/9/2015 

7,80 23/9/2015 

9.915,58 23/9/2015 

751,16 23/9/2015 

2.371,92 6/10/2015 

11.365,50 23/10/2015 

1.449,92 23/10/2015 

751,16 23/10/2015 

37,40 23/10/2015 

15,60 23/10/2015 
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7,80 23/10/2015 

2.371,92 5/11/2015 

50,00 12/2/2016 

47,50 13/7/2016 

70,00 4/10/2016 

1.164,46 7/5/2015 

1.090,29 12/6/2015 

1.100,00 1º/9/2015 

9.965,58 25/1/2016 

1.535,43 5/4/2016 

1.164,46 23/5/2016 

809,60 22/7/2016 

1.294,90 13/1/2017 

862,04 5/4/2017 

1.164,46 5/4/2017 

915,30 28/10/2014 

115,07 31/10/2014 

152,69 6/11/2014 

460,81 24/11/2014 

865,58 19/1/2015 

836,10 27/2/2015 

43,02 2/3/2015 

129,02 5/3/2015 

 

9.3. aplicar a Valdemir Alves da Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do 
RI/TCU, multa no valor de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o 

recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do 
presente  acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em 
vigor; 

9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, 
caso não atendidas as notificações; 

9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas 
mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos 
legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer 

parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2º do art. 217 do RI/TCU); 
9.6. em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação 

à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para a adoção das medidas que entender cabíveis. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11255-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 11256/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 040.612/2019-8. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 

3.2. Responsável: Município de Curralinho/PA (04.876.710/0001-30). 
3.3. Recorrente: Maria Alda Aires Costa (560.264.392-34). 

4. Entidade: Município de Curralinho/PA. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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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. José Fernando Santos dos Santos (14.671/OAB-PA), representando Maria Alda Aires Costa e 
Fundo Nacional de Saúde - MS; 

8.2. Larissa Kollin de Souza Ferreira (27885/OAB-PA), representando Município de Curralinho/PA.  

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Alda 

Aires Costa contra o  HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l "/doc/acordao-
completo/2552/2020/Plen%C3%A1rio" t "_blank" acórdão 7240/2021-TCU-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. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Alda Aires Costa,; 

9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE) 
para as providências destinadas à emissão da instrução de mérito aplicável ao caso; 

9.3. dar ciência desta deliberação à embargante. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11256-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 11257/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 046.559/2020-5. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessados: Daisy Angelina Abtibol Tayah (323.733.410-34); Elifas Goncalves Siqueira 
(361.747.777-15); Marcia de Queiroz Vercosa (596.277.357-87). 

4. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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 concessão de aposentadorias pelo Tribunal Regiona l 

Eleitoral do Rio de Janeiro. 
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 de concessão de aposentadoria de Daisy Angelina Abtibol Tayah 

(58410/2020, peça 4), de Elifas Goncalves Siqueira (57019/2020, peça 3), e de Marcia de Queiroz Vercosa 

(56881/2020, peça 2), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelos 

interessados, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que: 
9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos 

impugnados, adequando a parcela referente à incorporação de quintos dos interessados, conforme modulado 
pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este 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 aos interessados, alertando-os de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução 
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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; 
9.3.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, 

submetendo-os 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; 

9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11257-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 11258/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 046.595/2020-1. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessados: Iara Ines Chaimsohn (110.966.478-85); José Luiz Rodrigues (024.796.298-80); Luiza 
Mitico Moribe Maekawa (066.840.368-30). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP (TRT-2). 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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 concessão de aposentadorias pelo Tribunal Regiona l 

do Trabalho da 2ª Região/SP (TRT-2). 
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 de concessão de aposentadoria de Iara Ines Chaimsohn (44328/2020, 

peça 3), de José Luiz Rodrigues (44809/2020, peça 4) e de Luiza Mitico Moribe Maekawa (43708/2020, 

peça 2), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelos 

interessados, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que: 
9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos 

impugnados, adequando a parcela referente à incorporação de quintos dos interessados, conforme modulado 
pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este 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 aos interessados, alertando-os de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os 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; 

9.3.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, 
submetendo-os 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; 

9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11258-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Jorge Oliveira. 
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 11259/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 002.567/2020-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Aloysio Jose dos Santos Junior (863.837.797-53); Carlos   Eduardo   Teixeira 

(413.609.663-15); Helio Ricardo de Almeida Xavier (686.826.977-34); Luiz Gustavo Gomes Silva Araujo 
(014.015.474-43); Reginaldo Santos de Carvalho Junior (816.486.505-20); Tavares e Silva Construcao e 

Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99). 
4. Entidade: Base Aérea de Salvador. 
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: Edson Brasil de Matos Nunes (OAB/RJ 118.534), Jose Osmar Coelho Pereira 
Pinto (OAB/BA 34.174) e outros. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de 
Aloysio Jose dos Santos Junior, Carlos Eduardo Teixeira, Helio Ricardo de Almeida Xavier, Luiz Gustavo 

Gomes Silva Araujo, Reginaldo Santos de Carvalho Junior, Tavares e Silva Construcao e Reformas Ltda., 
em decorrência de irregularidades que resultaram em dano ao erário, verificadas no Inquérito Policia l 
Militar 04/BASV/2019; 

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 razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Tavares e Silva Construção e 
Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99), Carlos Eduardo Teixeira (413.609.663-15) e Hélio Ricardo de 
Almeida Xavier (686.826.977-34); 

9.2. julgar irregulares as contas de Aloysio Jose dos Santos Junior (863.837.797-53); Carlos Eduardo 
Teixeira (413.609.663-15); Helio Ricardo de Almeida Xavier (686.826.977-34); Luiz Gustavo Gomes Silva 

Araujo (014.015.474-43); Reginaldo Santos de Carvalho Junior (816.486.505-20); Tavares e Silva 
Construcao e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 
alíneas “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno 

do TCU; 
9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, 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 o art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU), o recolhimento 

das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas 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: 
9.3.1. responsáveis solidários: Helio Ricardo de Almeida Xavier (686.826.977-34), Reginaldo Santos 

de Carvalho Junior (816.486.505-20), Carlos Eduardo Teixeira (413.609.663-15) e Tavares e Silva 

Construção e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99): 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

11/8/2017 10.864,30 

1/8/2017 6.006,26 

1/8/2017 5.459,93 

1/8/2017 3.324,00 

11/8/2017 11.835,22 

15/8/2017 4.068,42 

15/8/2017 3.625,64 

3/8/2017 11.555,62 

15/8/2017 4.662,48 

15/8/2017 4.888,63 

3/8/2017 3.946,66 

3/8/2017 3.208,77 

15/8/2017 11.828,88 

15/8/2017 3.053,60 

5/9/2017 12.508,80 

16/8/2017 7.828,70 

5/9/2017 3.841,44 

29/8/2017 3.951,89 

29/8/2017 5.034,32 

3/8/2017 4.893,88 

5/9/2017 4.950,52 

29/8/2017 5.314,32 

15/8/2017 5.082,48 

 

9.3.2. responsáveis solidários: Reginaldo Santos de Carvalho Junior (816.486.505-20), Aloysio Jose 
dos Santos Junior (863.837.797-53), Carlos Eduardo Teixeira (413.609.663-15) e Tavares e Silva 
Construcao e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99): 

  
Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

23/11/2017 1.482,67 

3/10/2017 6.804,93 

14/9/2017 5.108,49 

7/12/2017 8.702,86 

7/12/2017 7.464,01 

14/9/2017 4.879,64 

3/10/2017 4.291,08 

10/10/2017 4.666,18 

3/10/2017 3.576,00 

10/10/2017 4.198,42 

24/11/2017 4.570,97 

7/12/2017 3.697,37 

3/10/2017 9.477,14 

21/12/2017 17.521,56 

14/12/2017 7.013,33 

14/12/2017 3.824,01 

21/12/2017 5.017,70 

21/12/2017 9.894,25 

21/12/2017 5.202,84 

21/12/2017 2.206,04 

 
9.3.3. responsáveis solidários: Aloysio Jose dos Santos Junior (863.837.797-53), Carlos Eduardo 

Teixeira (413.609.663-15), Luiz Gustavo Gomes Silva Araujo (014.015.474-43) e Tavares e Silva 
Construcao e Reformas Ltda. (21.556.019/0001-99): 
  

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

13/12/2017 6.099,16 
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9.4. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 

267 do Regimento Interno, nos seguintes valores: Tavares e Silva Construção e Reformas Ltda. 
(21.556.019/0001-99), R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); Carlos Eduardo Teixeira (413.609.663-15), 

R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); Reginaldo Santos de Carvalho Junior (816.486.505-20), R$ 13.000,00 
(treze mil reais); Hélio Ricardo de Almeida Xavier (686.826.977-34), R$ 7.000,00 (sete mil reais); e 
Aloysio Jose dos Santos Junior (863.837.797-53), R$ 6.000,00 (seis mil reais), 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), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

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

9.5. 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 a que se referem as alíneas anteriores; 
9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido 

para cobrança judicial, 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, 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 os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhiment o 

de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 
9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no 

Estado da Bahia, 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; 
9.8. dar ciência desta deliberação ao Controle Interno do Comando da Aeronáutica - Força Aérea 

Brasileira, à Base Aérea de Salvador e aos responsáveis. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11259-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11260/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 003.789/2021-7. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados: Eva Maria Seitz (443.297.509-10); Francisco de Assis Almeida (348.116.569-20); 

Jovino Tomaz Couto (344.346.159-04); Lindomar Antônio Fabro (112.977.439-20); Luiz Alves Rodrigues 

(107.626.129-91); Maria Schmidt Moraes (255.704.399-00); Marli Fraga Monteiro (200.404.319-91); 
Neusa Maria Sens Bloemer (561.317.639-68); Nivaldo Nunes (375.896.609-49). 

4. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

pela Universidade Federal de Santa Catarina; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar prejudicado, em razão da perda de objeto, o exame de mérito referente ao ato e-Pessoal 

64.877/2020 emitido em favor de Lindomar Antônio Fabro, em razão de seu falecimento; 
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9.2. nos termos do Acórdão 2.100/2010-TCU-Plenário, excluir, em razão do cadastramento em 
duplicidade, os atos e-Pessoal de números 115.976/2019, 116.285/2019, 141.441/2019 e 121.571/2019, 
emitidos, respectivamente, em favor de Jovino Tomaz Couto (os dois primeiros), Francisco de Assis 
Almeida e Nivaldo Nunes; 

9.3. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, consignar, 
na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria 
emitidos em favor de Eva Maria Seitz (e-Pessoal 43.693/2020), Marli Fraga Monteiro (e-Pessoal 
38.702/2020), Neusa Maria Sens Bloemer (e-Pessoal 63.960/2020), Maria Schmidt Moraes (e-Pessoal 
46.008/2020) e Luiz Alves Rodrigues (e-Pessoal 48.819/2020); 

9.4. remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício dos 
registros tácitos consignados no subitem 9.3 deste acórdão; 

9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11260-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11261/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 006.370/2019-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Regional (03.353.358/0001-96) 
3.2. Responsáveis: Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira (648.575.067-34); Município de 

Petrópolis/RJ (29.138.344/0001-43). 
4. Entidade: Município de Petrópolis/RJ. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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: Monique Giovanni da Silva (OAB/RJ 153.509); Eraldo Fernando Gerbassi 

da Silva (OAB/RJ 55.982) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 

do Desenvolvimento Regional em desfavor de Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira (648.575.067-34) e da 
Prefeitura Municipal de Petrópolis/RJ (29.138.344/0001-43), em razão de não comprovação da regular 
aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 3/2011, registro Siafi 
666051, que tinha por objeto o atendimento emergencial de socorro e assistência às pessoas afetadas por 
enchentes e enxurradas no referido município; 

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 alegações de defesa apresentadas pelo município de Petrópolis/RJ (CNPJ 
29.138.344/0001-43), excluindo-o da relação processual; 

9.2 julgar regulares com ressalva as contas do responsável Paulo Roberto Mustrangi de Oliveira (CPF 
648.575.067-34), 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; 

9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.  
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11261-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11262/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 018.909/2021-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Silene Duarte Rezende Barbosa (221.215.791-68). 
4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria, emitido 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, nos 
termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 
260, §1º, do RITCU, c/c o art. 6º, § 2º, da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, 

em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Silene Duarte Rezende 

Barbosa (221.215.791-68), recusando o registro; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudênc ia 

do TCU; 
9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 
quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, 
caput, da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.3.2. exclua dos proventos da interessada a parcela referente à hora-extra judicial, atualmente no 
valor de R$ 378,36, por não haver amparo legal nem judicial para a manutenção da vantagem referida; 

9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta 
dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 
78/2018; 

9.3.4. comunique à interessada, o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11262-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11263/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.101/2021-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Olania Silva Lemos do Prado (183.671.001-15). 
4. Órgão: Comando da Marinha. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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). 
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8. Representação legal: não há. 

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

pelo Comando da Marinha; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 

Olania Silva Lemos do Prado (183.671.001-15); 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Marinha; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11263-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11264/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.353/2021-6. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Ivanete de Freitas Juliano (351.075.966-49). 
4. Órgão: Ministério da Economia. 

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

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

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

pelo antigo Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 

Ivanete de Freitas Juliano (351.075.966-49); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11264-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11265/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 022.539/2021-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Clarice dos Reis de Melo Franco (478.504.266-49). 
4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

pelo Instituto Nacional do Seguro Social; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 

Clarice dos Reis de Melo Franco (478.504.266-49); 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11265-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11266/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.603/2021-2. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Cacilda Borges da Silva Almeida (120.472.521-72). 
4. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 

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

pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 

Cacilda Borges da Silva Almeida (120.472.521-72); 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11266-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11267/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.864/2021-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
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3. Interessado: Antônio Bezerra Potiguar Filho (106.278.044-20). 

4. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria, emitido 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, nos 

termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 
260, §1º, do RITCU, c/c o art. 6º, § 2º, da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, 

em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Antônio Bezerra 

Potiguar Filho (106.278.044-20), recusando o registro; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula 

da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 
quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, 

caput, da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
9.3.2. exclua dos proventos do interessado a parcela referente à hora-extra judicial, atualmente no 

valor de R$ 447,42, por não haver amparo legal nem judicial para a manutenção da vantagem referida; 

9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta 
dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 

78/2018; 
9.3.4. 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; 
9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11267-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11268/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.915/2021-4. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Raimunda Nonata Ribeiro Sampaio (296.065.607-59). 
4. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 

pela Fundação Universidade de Brasília em favor da ex-servidora Raimunda Nonata Ribeiro Sampaio; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Raimunda Nonata 

Ribeiro Sampaio (296.065.607-59), recusando o respectivo registro; 
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação 

Universidade de Brasília do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 
TCU; 

9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 26.156/DF, 
faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado; 

9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11268-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11269/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 022.965/2021-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Reforma. 
3. Interessado: Francisco Zamite Zumba Gomes (130.898.544-49). 

4. Órgão: Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de reforma emitido pelo 
Comando do Exército; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de reforma emitido em favor de 
Francisco Zamite Zumba Gomes (130.898.544-49), ressaltando-se que a irregularidade que constou do ato, 
referente ao percentual concedido a título de adicional por tempo de serviço em valor superior ao que fazia 

jus o interessado, deixou de existir; 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando do Exército; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11269-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11270/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 023.084/2021-9. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Maria do Amparo Araújo e Silva de Souza (149.629.501-34). 
4. Órgão: Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Comando do Exército; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Maria do Amparo Araujo e Silva de Souza (149.629.501-34); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando do Exército; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11270-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11271/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 023.174/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Maria Lecticia Brito Gomes (939.248.798-34). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP em favor da ex-servidora Maria Lecticia Brito Gomes; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Lecticia Brito 
Gomes (939.248.798-34), recusando o respectivo registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 
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9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 

15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 
art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 
prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11271-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11272/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.293/2021-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Aurora Osório Fernandes Vieira (788.670.886-53). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 

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

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

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

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG em favor da ex-servidora Aurora Osório Fernandes 

Vieira; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Aurora Osório 

Fernandes Vieira (788.670.886-53), recusando o respectivo registro; 
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem 

denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 
termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 
19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 
prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 
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9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11272-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11273/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.360/2021-6. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Daici Vieira da Silva (368.716.488-87). 

4. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

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

pela Universidade Federal de São Paulo; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 

Daici Vieira da Silva (368.716.488-87); 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de São Paulo; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11273-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11274/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.457/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Domingos Vasco da Silva Neto (262.199.801-15). 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Domingos Vasco da 
Silva Neto (262.199.801-15), recusando o registro; 

9.1.1. 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 do TCU; 
9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 
15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 
art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.2.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de 
Paulo Sérgio Silva dos Santos para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 

9.2.3. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova o destaque da parcela excedente de 
“quintos” incorporados pelo interessado posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela 
compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 

Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em 
decisão judicial transitada em julgado; 

9.2.4. 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; 

9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11274-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11275/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 023.571/2021-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Sueli Aparecida Balbino Lessa (117.112.108-38). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP em favor da ex-servidora Sueli Aparecida Balbino 

Lessa; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Sueli Aparecida 

Balbino Lessa (117.112.108-38), recusando o respectivo registro; 
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 74 

9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 

15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 
art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 

9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11275-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11276/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 023.586/2021-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessado: Waldyr Nomerg (095.509.682-00). 
4. Órgão: Ministério da Saúde. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Ministério da Saúde em favor do ex-servidor Waldyr Nomerg; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 5º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar prejudicado, em razão da perda do objeto, o exame de mérito referente ao ato de 
concessão de aposentadoria emitido em favor de Waldyr Nomerg (095.509.682-00); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11276-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11277/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.665/2021-1. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Antônia Souza dos Santos (259.246.131-00). 
4. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
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5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emit ido 
pela Fundação Universidade de Brasília em favor da ex-servidora Antônia Souza dos Santos; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Antônia Souza dos 
Santos (259.246.131-00), recusando o respectivo registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação 
Universidade de Brasília do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 
TCU; 

9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
9.2.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, 

faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado; 
9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11277-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11278/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.713/2021-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Cícera Francisca dos Santos (120.029.681-87). 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 

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

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

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

pela Câmara dos Deputados; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Cícera Francisca dos 

Santos (120.029.681-87), recusando o registro; 

9.1.1. 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 do TCU; 

9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 

15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 

art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
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9.2.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de 

Cícera Francisca dos Santos para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 
9.2.3. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova o destaque da parcela excedente de 

“quintos” incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela 
compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 
Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em 

decisão judicial transitada em julgado; 
9.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11278-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11279/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.782/2021-8. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Cláudia Fatima de Carvalho Yamaguchi (385.074.711-53). 

4. Órgão: Ministério da Economia. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

pelo Ministério da Economia; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 

Cláudia Fatima de Carvalho Yamaguchi (385.074.711-53); 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11279-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11280/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.797/2021-5. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Aldenilza de Souza Fernandes Landes Bueno (134.426.602-97). 
4. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Aldenilza de Souza Fernandes Landes Bueno (134.426.602-97); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11280-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11281/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 023.989/2021-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Carlos Antônio Moreira de Cerqueira (085.072.795-20). 

4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Carlos Antônio Moreira de Cerqueira (085.072.795-20); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11281-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11282/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 024.087/2021-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Hiljanilda Aguiar Cavalcante de Carvalho (201.743.572-49). 
4. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitid o 
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II,  da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Hiljanilda Aguiar 
Cavalcante de Carvalho (201.743.572-49), recusando o respectivo registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula 
da Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada 
em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, impetrado pela Associação 
dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para ser beneficiár ia do mencionado 
mandado de segurança, se fazem necessárias: (i) autorização expressa da interessada para que a referida 

entidade associativa pudesse representá-la no mandado de segurança mencionado; e (ii) comprovação de 
que, à época do protocolo do mandado de segurança, a interessada era filiada à referida associação; 

9.2.2. após a verificação do subitem 9.2.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de 

quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de 
efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115; 

9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11282-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11283/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 024.094/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessado: Flávio Ângelo Soares Justiniano (305.362.781-72). 
4. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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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 que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Flávio Ângelo Soares 

Justiniano (305.362.781-72), recusando o respectivo registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula 

da Jurisprudência do TCU; 
9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. avalie, para o interessado nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada 
em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, impetrado pela Associação 

dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos 
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para ser beneficiário do mencionado 
mandado de segurança, se fazem necessárias: (i) autorização expressa do interessado para que a referida 

entidade associativa pudesse representá-lo no mandado de segurança mencionado; e (ii) comprovação de 
que, à época do protocolo do mandado de segurança, o interessado era filiado à referida associação; 

9.2.2. após a verificação do subitem 9.2.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de 
quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de 
efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115; 

9.2.3. 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; 
9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11283-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11284/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 024.195/2021-9. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Francisca Terezinha da Conceição (098.301.701-87). 
4. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Francisca Terezinha da Conceição (098.301.701-87); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11284-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11285/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 024.200/2021-2. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Nilce Helena Florêncio (020.394.938-24). 

4. Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

pela Fundação Universidade Federal de São Carlos; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 

Nilce Helena Florêncio (020.394.938-24); 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal de São Carlos; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11285-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11286/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 024.253/2021-9. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Virgílio de Oliveira Barreto Neto (182.134.801-04). 
4. Órgão: Ministério da Infraestrutura. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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 que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo antigo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (atual Ministério da Infraestrutura); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Virgílio de Oliveira Barreto Neto (182.134.801-04); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11286-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11287/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 025.471/2021-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: VI - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgãos: Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar (CRO/1) e Ministério Público Militar. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: Huilder Magno de Souza (OAB/DF 18.444) e outros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa One Elevadores  

DF Ltda. em razão de supostas irregularidades nos Pregões Eletrônicos 2/2017-CRO/1 e SRP 13/2018-
MPM, conduzidos, respectivamente, pela Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar (CRO/1) e pelo 
Ministério Público Militar, ambos com objetos similares relacionados à troca de elevadores nas instalações 

físicas dos órgãos em menção; 
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 da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 

237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014; 

9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 
9.3. esclarecer à representante que a utilização desta Corte de Contas para o atendimento de interesses 

privados em detrimento do interesse público pode configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da 
multa prevista no art. 81 da Lei 13.105/2015, novo CPC, c/c os arts. 15 e 80 da mesma Lei; 

9.4. notificar a Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar, o Ministério Público Militar e a 

representante da presente decisão; 
9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do RITCU. 

10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11287-29/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11288/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 030.825/2020-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Reforma). 

3. Recorrente: Adão Xavier Vieira (281.769.601-87). 
4. Órgão: Comando da Aeronáutica. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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: Erika Dutra Xavier (OAB/DF 31.375). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Adão 

Xavier Vieira contra o Acórdão 1.199/2021-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas 
considerou ilegal o ato de alteração de reforma emitido em favor do 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 e, no mérito, dar-lhe provimento para: 

9.1.1. tornar insubsistente o acórdão recorrido em relação ao Sr. Adão Xavier Vieira; 
9.1.2. considerar legal o ato de reforma emitido em favor de Adão Xavier Vieira (281.769.601-87), 

concedendo o respectivo registro; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Comando da Aeronáutica. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11288-29/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11289/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 031.322/2015-8. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial). 
3. Recorrente: Marcírio Ferreira de Souza (067.512.963-04). 

4. Entidade: Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Maranhão 
(Funasa/Suest/MA) do Maranhão. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Rômulo da Silva Santos (OAB/MA 7.321). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Marcírio  
Ferreira de Souza contra o Acórdão 531/2020-TCU-1ª Câmara, que, entre outros, julgou suas contas 

irregulares e o condenou em débito; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara e diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, por atender aos requisitos de admissibilidade 
previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. notificar o recorrente da presente decisão. 
10. Ata nº 29/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 17/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11289-29/21-1. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11290/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região/SP em favor de Devanir Benevento. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos, informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pelo 
interessado foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Devanir Benevento 

(674.872.708-15), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-018.993/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Devanir Benevento (674.872.708-15). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pelo interessado 
posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
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1.7.2. 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; 

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11291/2021 - 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 8.443/1992, 

e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.074/2021-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Jair Nunes de Lemos (137.414.626-91); Maria Aparecida Mota Ibraim 

(327.703.086-53). 
1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
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 11292/2021 - 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 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir 

relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-021.109/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Marina Araujo da Costa Cunha (378.045.887-04). 
1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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 11293/2021 - 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 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-021.162/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Reny Alan Araujo (240.723.546-00). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 
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. 
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ACÓRDÃO Nº 11294/2021 - 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 8.443/1992, 

e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.389/2021-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Clarinda Chaves da Silva (225.819.601-91); Flavio Cruvinel Brandao 

(214.681.331-87); Jane Borralho Gama (220.789.321-91). 
1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 
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 11295/2021 - 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 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-021.395/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Paulo Cesar Geraldes (154.907.507-15). 
1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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 11296/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

em favor de Monalisa Martins Sala Castanho. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Monalisa Martins Sala 
Castanho (051.032.628-51), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional Eleitoral de São Paulo, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.108/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Monalisa Martins Sala Castanho (051.032.628-51). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11297/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

em favor de Marcia Camargo de Carvalho Porto Farias. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Marcia Camargo de 
Carvalho Porto Farias (832.357.797-87), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional Federal da 2ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.139/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Marcia Camargo de Carvalho Porto Farias (832.357.797-87). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11298/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região/DF e TO em favor de Eliza Cristina Barroso Cavalcante. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Eliza Cristina Barroso 
Cavalcante (235.613.943-53), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula 
da Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.273/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Eliza Cristina Barroso Cavalcante (235.613.943-53). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11299/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

em favor de Maria Eugenia Langley Soares. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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 exclusiva mente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Maria Eugenia Langley 
Soares (743.998.027-15), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional Federal da 2ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.445/2021-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria Eugenia Langley Soares (743.998.027-15). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11300/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

em favor de Yeda dos Santos Rocha. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Yeda dos Santos Rocha 
(329.965.781-04), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional Federal da 1ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.446/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Yeda dos Santos Rocha (329.965.781-04). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11301/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região/SP em favor de Inez Angelica Santos Veronese. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Inez Angelica Santos 
Veronese (062.154.228-86), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.462/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Inez Angelica Santos Veronese (062.154.228-86). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11302/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

em favor de Zila Maria Felismino Tavares. 
Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem “opção”, de que trata o art. 

2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006); 

Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada 

proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última 
remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; 

Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram 

implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o 
pagamento da “opção”; 

Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 
Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário, 
por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: 

é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 
parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos 

de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor 
dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria 
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Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela “opção”, tem 

decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 
37.934/DF; 

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 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 Zila Maria Felismino 
Tavares (048.406.903-91), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional Federal da 5ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.508/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Zila Maria Felismino Tavares (048.406.903-91). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 
1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem 

denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 

termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 
19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 
prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11303/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 

em favor de Maria do Socorro Leite Dantas. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
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Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Maria do Socorro Leite 

Dantas (436.441.474-34), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional Eleitoral da Paraíba, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-022.537/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria do Socorro Leite Dantas (436.441.474-34). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 
posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11304/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região/MG em favor de Nilza das Chagas. 

Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem “opção”, de que trata o art. 
2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006); 

Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada 
proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última 

remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; 
Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram 

implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o 

pagamento da “opção”; 
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Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário, 
por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: 

é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 
parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos 
de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor 

dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela “opção”, tem 

decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 
37.934/DF; 

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 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 Nilza das Chagas 

(369.842.566-15), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-022.555/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Nilza das Chagas (369.842.566-15). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem 
denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 

termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 
19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 

1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 95 

ACÓRDÃO Nº 11305/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região - Campinas/SP em favor de Fatima Salua Asse Soares. 

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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Fatima Salua Asse 
Soares (914.826.158-00), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da 
Súmula da Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.609/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Fatima Salua Asse Soares (914.826.158-00). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, com base no art. 45 

da Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 96 

ACÓRDÃO Nº 11306/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região - Campinas/SP em favor de Katia Maria Pereira da Silva Tompson. 

Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem “opção”, de que trata o art. 
2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006); 

Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada 
proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última 

remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; 
Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram 

implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o 

pagamento da “opção”; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário, 
por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: 

é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 

parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos 
de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor 

dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela “opção”, tem 

decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 

37.934/DF; 
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 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 Regimen to 

Interno do TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Katia Maria Pereira da 

Silva Tompson (654.614.957-53), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da 

Súmula da Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-022.612/2021-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Katia Maria Pereira da Silva Tompson (654.614.957-53). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, com base no art. 45 
da Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem 
denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 
termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 

19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
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1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 

1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11307/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região/RJ em favor de Maristela Ferreira de Souza. 

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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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 uníssonos 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 Maristela Ferreira de 

Souza (838.953.617-04), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.771/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maristela Ferreira de Souza (838.953.617-04). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 
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1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11308/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 

Região/CE em favor de Karla Nogueira Lima. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Karla Nogueira Lima 

(203.148.093-68), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 7ª Região/CE, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-022.852/2021-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Karla Nogueira Lima (203.148.093-68). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 99 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11309/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª 

Região/AM e RR em favor de Luis Carlos Rodrigues. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Luis Carlos Rodrigues 

(144.348.732-53), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula 
da Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-023.050/2021-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luis Carlos Rodrigues (144.348.732-53). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR. 
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. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
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1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pelo interessado 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11310/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

em favor de Zenaide Costa. 
Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem “opção”, de que trata o art. 

2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006); 
Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada 

proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última 
remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; 

Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram 
implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o 
pagamento da “opção”; 

Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 
Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário, 

por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: 
é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 

parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos 

de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor 
dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela “opção”, tem 
decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 
37.934/DF; 

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 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 Zenaide Costa 
(327.801.331-04), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional Federal da 1ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.152/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Zenaide Costa (327.801.331-04). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 101 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 
que: 

1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem 

denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 
termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 

19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11311/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
em favor de Elizabeth Assunção Rodrigues Brito Veiga. 

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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Elizabeth Assunção 
Rodrigues Brito Veiga (400.205.411-04), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional Federal da 1ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.161/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Elizabeth Assunção Rodrigues Brito Veiga (400.205.411-04). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 102 

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. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11312/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins 

em favor de Maria de Lourdes Teixeira Arakaki. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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 uníssonos 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 Maria de Lourdes 

Teixeira Arakaki (697.816.138-15), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional Eleitoral do Tocantins, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-023.166/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria de Lourdes Teixeira Arakaki (697.816.138-15). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 
posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11313/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região/MG em favor de Denise Andrade Linhares. 

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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Denise Andrade 
Linhares (573.499.326-34), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.299/2021-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Denise Andrade Linhares (573.499.326-34). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
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. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11314/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região/MG em favor de Maria Aparecida Ribeiro de Magalhaes Drummond. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Maria Aparecida Ribeiro 

de Magalhaes Drummond (512.633.006-34), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-023.300/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Aparecida Ribeiro de Magalhaes Drummond (512.633.006-34). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
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. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11315/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 

Região/AC e RO em favor de Selma Correa Pacheco. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Selma Correa Pacheco 

(089.789.562-20), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula 
da Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-023.395/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Selma Correa Pacheco (089.789.562-20). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11316/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região - Campinas/SP em favor de Jorge Luis Jorge. 
Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem “opção”, de que trata o art. 

2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006); 
Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada 

proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria do interessado em relação à última 
remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; 

Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria do interessado foram 
implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o 
pagamento da “opção”; 

Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 
Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário, 

por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: 
é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 

parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos 

de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor 
dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela “opção”, tem 
decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 
37.934/DF; 

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 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 Jorge Luis Jorge 
(863.810.758-72), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da 
Súmula da Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 107 

1. Processo TC-023.408/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jorge Luis Jorge (863.810.758-72). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

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. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, com base no art. 45 
da Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem 

denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 
termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 

19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
1.7.3. 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 notificação, caso o recurso não seja provido; 

1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11317/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região - Campinas/SP em favor de Silvana Irma de Souza. 

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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos 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 Silvana Irma de Souza 
(084.577.178-71), recusando o respectivo registro; 
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b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da 
Súmula da Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.425/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Silvana Irma de Souza (084.577.178-71). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, com base no art. 45 

da Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11318/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de 

Claudya Lessa Belo. 

Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem “opção”, de que trata o art. 
2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006); 

Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada 
proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria da interessada em relação à última 

remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; 
Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria da interessada foram 

implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o 
pagamento da “opção”; 

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

Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário, 
por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: 

é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 
parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos 
de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor 

dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela “opção”, tem 

decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 
37.934/DF; 

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 uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 
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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 Claudya Lessa Belo 

(398.770.941-34), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Superior 
Tribunal de Justiça, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 

TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.502/2021-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Claudya Lessa Belo (398.770.941-34). 
1.2. Órgão: Superior Tribunal de Justiça. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem 

denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 

termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 
19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 
prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11319/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região/SP em favor de Claudia Munhoz de Lima Castro. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Claudia Munhoz de 
Lima Castro (100.391.778-07), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.574/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Claudia Munhoz de Lima Castro (100.391.778-07). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11320/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região/MG em favor de Romilda Ventura de Miranda. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Romilda Ventura de 
Miranda (436.530.816-53), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.636/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Romilda Ventura de Miranda (436.530.816-53). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11321/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público do Trabalho em favor 

de Edlamar Leal Sousa Cavalcanti Antunes. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 

imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 
Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 
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”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos 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 Edlamar Leal Sousa 
Cavalcanti Antunes (421.638.545-15), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Ministé r io 
Público do Trabalho, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 
TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.674/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Edlamar Leal Sousa Cavalcanti Antunes (421.638.545-15). 
1.2. Órgão: Ministério Público do Trabalho. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Ministério Público do Trabalho, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 
posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 

1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11322/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 
Região/SC em favor de Jackeline Cesconetto. 

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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 
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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 Jackeline Cesconetto 

(452.487.299-04), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.683/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Jackeline Cesconetto (452.487.299-04). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11323/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região - Campinas/SP em favor de Emanuel Messias da Paixão Pereira. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.
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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 Emanuel Messias da 

Paixão Pereira (099.099.748-00), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da 

Súmula da Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.697/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Emanuel Messias da Paixão Pereira (099.099.748-00). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, com base no art. 45 
da Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pelo interessado 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11324/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª 

Região/MS em favor de Aise Maria Longhi Caneppele. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.
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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 Aise Maria Longhi 

Caneppele (043.375.408-73), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 24ª Região/MS, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.795/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Aise Maria Longhi Caneppele (043.375.408-73). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11325/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal em favor de 

Leni Aparecida Hercolini. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.
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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 Leni Aparecida 

Hercolini (015.920.478-07), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Ministé r io 
Público Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.118/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Leni Aparecida Hercolini (015.920.478-07). 

1.2. Órgão: Ministério Público Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Ministério Público Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 
posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11326/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
em favor de Rosangela Aparecida Correa. 

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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.
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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 Rosangela Aparecida 

Correa (454.383.156-04), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional Federal da 2ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.143/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Rosangela Aparecida Correa (454.383.156-04). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 
que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11327/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

em favor de Maria Aglae Pereira Lima. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.
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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 Maria Aglae Pereira 

Lima (800.905.677-49), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional Federal da 2ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.147/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria Aglae Pereira Lima (800.905.677-49). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 
que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11328/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região - Campinas/SP em favor de Regina Celia Longo Heluany. 
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, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 
inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 

decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 

conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes e reestruturações futuras; 

Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 
interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

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 uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.
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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 Regina Celia Longo 

Heluany (102.684.298-04), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da 

Súmula da Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.240/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Regina Celia Longo Heluany (102.684.298-04). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, com base no art. 45 
da Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 

caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11329/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Gilberto Oliveira 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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”; 
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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 Gilberto Oliveira Gonzaga 
(324.860.223-68), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.347/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Gilberto Oliveira Gonzaga (324.860.223-68). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11330/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Ana Alice Barros 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
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 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 Ana Alice Barros Silva Farias 
(076.826.814-11), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
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1. Processo TC-024.385/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Ana Alice Barros Silva Farias (076.826.814-11). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11331/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Soraya Soares Alves 
Sampaio. 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 judicia l, 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 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 Soraya Soares Alves Sampaio 

(056.683.895-88), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.422/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Soraya Soares Alves Sampaio (056.683.895-88). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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. 
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1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11332/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Pedro Henrique 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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 Pedro Henrique Assis (314.407.298-24), 

negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.453/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Pedro Henrique Assis (314.407.298-24). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 

caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 
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ACÓRDÃO Nº 11333/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Dayanny Domingos 
de Lima. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
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 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 Dayanny Domingos de Lima 
(014.213.324-85), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.478/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Dayanny Domingos de Lima (014.213.324-85). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11334/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Eveline Grunspan 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
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Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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 Eveline Grunspan Techio da Silva 

(034.201.480-38), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.518/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Eveline Grunspan Techio da Silva (034.201.480-38). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11335/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Valeria Regazi 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 

Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 

disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
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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 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 Valeria Regazi Paranhos Pinheiro 

(094.971.347-38), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.535/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Valeria Regazi Paranhos Pinheiro (094.971.347-38). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 

caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11336/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Dilson Carneiro de 
Oliveira. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
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; 
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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 Dilson Carneiro de Oliveira 

(867.568.692-72), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.652/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Dilson Carneiro de Oliveira (867.568.692-72). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 

caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11337/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Anne Caroline 
Variani. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
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 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 jurisprudênc ia 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. 
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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 Anne Caroline Variani (049.652.629-48), 
negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.696/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Anne Caroline Variani (049.652.629-48). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11338/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Marlon Delivio 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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 Marlon Delivio Melo (062.253.399-14), 

negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.721/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessado: Marlon Delivio Melo (062.253.399-14). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11339/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Paulo Rogerio Vieira 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 

Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 

disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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 Paulo Rogerio Vieira Santos 

(132.044.128-90), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.787/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Paulo Rogerio Vieira Santos (132.044.128-90). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11340/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Alexandre da Silva 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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 Alexandre da Silva Ribeiro 

(103.625.087-39), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.811/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Alexandre da Silva Ribeiro (103.625.087-39). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 

caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 
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ACÓRDÃO Nº 11341/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Hugo Cristiano 
Ferraz Mergulhao. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
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 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 Hugo Cristiano Ferraz Mergulhao 
(027.302.165-61), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-025.158/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Hugo Cristiano Ferraz Mergulhao (027.302.165-61). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11342/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Cristh Maria 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
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Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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 Cristh Maria Carvalho Silva 

(009.767.932-10), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-025.195/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Cristh Maria Carvalho Silva (009.767.932-10). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11343/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de João Batista Dutra. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
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; 
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Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
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 João Batista Dutra (066.941.008-09), 
negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-025.213/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: João Batista Dutra (066.941.008-09). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11344/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Ana Paula Gomes. 
Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 

Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 

disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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. 
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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 Ana Paula Gomes (711.461.211-72), 
negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-025.251/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Ana Paula Gomes (711.461.211-72). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11345/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Linda Evans Moraes 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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 Linda Evans Moraes de Almeida 

(895.023.702-44), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-025.257/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessada: Linda Evans Moraes de Almeida (895.023.702-44). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11346/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Marcus Feliciano 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 

Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 

disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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 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 Marcus Feliciano dos Santos 

(022.751.211-10), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-025.258/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Marcus Feliciano dos Santos (022.751.211-10). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11347/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em 

favor de Luciana Alves Santos. 
Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 1035-92.2013.5-10-0015, que tramitou na 15ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou a suspensão do curso do prazo de validade do concurso 
público dado pelo edital de seleção externa 11/2011 dos Correios, até o trânsito em julgado da referida 

decisão, situação que até hoje não ocorreu; 
Considerando que a validade do concurso público dada pelo edital de seleção externa 11/2011 está 

prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da 
Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo 
quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
1035-92.2013.5-10-0015 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ter dado cumprimento à decisão judicia l, 
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 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 do TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Luciana Alves Santos (025.284.811-01), 

negando o respectivo registro; 
b) dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à interessada; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-025.279/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Luciana Alves Santos (025.284.811-01). 

1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que acompanhe os desdobramentos da 

Ação Civil Pública 1035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas 

pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, o prazo de 
validade do concurso público dado pelo edital de seleção externa 11/2011. 
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ACÓRDÃO Nº 11348/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em 
favor de Valter Lopes Ricarte. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 1035-92.2013.5-10-0015, que tramitou na 15ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou a suspensão do curso do prazo de validade do concurso 

público dado pelo edital de seleção externa 11/2011 dos Correios, até o trânsito em julgado da referida 
decisão, situação que até hoje não ocorreu; 

Considerando que a validade do concurso público dada pelo edital de seleção externa 11/2011 está 
prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da 
Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo 

quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

1035-92.2013.5-10-0015 ainda não transitou em julgado; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

que, a despeito de a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ter dado cumprimento à decisão judicia l, 

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 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 do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Valter Lopes Ricarte (962.539.241-68), 
negando o respectivo registro; 

b) dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao interessado; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-025.292/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Valter Lopes Ricarte (962.539.241-68). 
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que acompanhe os desdobramentos da 

Ação Civil Pública 1035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas 
pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, o prazo de 

validade do concurso público dado pelo edital de seleção externa 11/2011. 

ACÓRDÃO Nº 11349/2021 - 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 8.443/1992, 
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil constante dos autos, de acordo 
com os pareceres emitidos no presente processo. 

1. Processo TC-020.195/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessada: Iara Regina Amaral da Silva (469.560.260-15). 
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1.2. Órgão: Comando do Exército. 

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 11350/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno 
do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Cleusa Gonçalves Vieira Temponi 
(519.792.092-00); 

b) julgar regulares as contas da Sra. Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (519.792.092-00), dando-lhe 
quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 
e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 

c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação 
Nacional de Saúde e aos responsáveis; e 

d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 
1. Processo TC-006.059/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 004.039/2020-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 

1.2. Responsáveis: Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (519.792.092-00); Prefeitura Municipal de 
Cumaru do Norte/PA (34.670.976/0001-93). 

1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA. 
1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.7. Representação legal: Orlando Barata Miléo Junior (OAB/PA 7.039) e outros. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11351/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Renata Lourenço Lopes Hidalgo contra o 

Acórdão 9.751/2020-TCU-1ª Câmara (peça 28), por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas 
irregulares, imputando- lhe débito e multa. 

Considerando que, regularmente notificada, em 1/10/2020 (peça 37), da deliberação recorrida, a 
responsável somente compareceu aos autos em 2/12/2020, oportunidade em que protocolizou seu recurso 
de reconsideração (peça 41); 

Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 
285 do Regimento Interno do TCU; 

Considerando que “a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver 
expediente no Tribunal”, nos termos do art. 19, § 3º, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para 
análise da tempestividade foi o dia 2/10/2020, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu 

no dia 16/10/2020; 
Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, 

vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à 
decisão recorrida; 

Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de 

fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2º, 
do Regimento Interno do TCU; 
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos 
arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3º, 277, inciso I, e 285, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 
a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Renata Lourenço Lopes Hidalgo, por 

restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 

b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos 
órgãos/entidades interessados. 

1. Processo TC-018.759/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 045.278/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); 045.277/2020-6 (COBRANÇA 

EXECUTIVA) 

1.2. Responsável: Renata Lourenço Lopes Hidalgo (139.183.958-71). 
1.3. Recorrente: Renata Lourenço Lopes Hidalgo (139.183.958-71). 

1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
1.8. Representação legal: não há. 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11352/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida, prefeito de São José do 
Jacuípe/BA no período 2009-2012, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos 

recursos repassados ao município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício 
2012. 

Mediante o Acórdão 8.488/2021-TCU-1ª Câmara (peça 153), o TCU negou provimento a recurso de 

reconsideração interposto pelo referido ex-prefeito contra o Acórdão 3.748/2019-TCU-1ª Câmara (peça 
21), que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito pelo montante de R$ 

180.564,00, em valores originais, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de 
R$ 79.000,00. 

Nesta etapa processual, o Sr. Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida opõe embargos de declaração 

(peça 165) em face do Acórdão 8.488/2021-TCU-1ª Câmara, em que alega a ocorrência de omissões e 
contradições a comprometer a boa compreensão do julgado. 

Considerando que a ciência pelo ora recorrente acerca da decisão embargada se deu em 13/7/2021, 
conforme aviso de recebimento (AR) que integra a peça 164; 

Considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 287 do Regimento Interno do TCU; 
Considerando que “a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver 

expediente no Tribunal”, nos termos do art. 19, § 3º, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para 
análise da tempestividade foi o dia 14/7/2021, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu 
no dia 23/7/2021 

Considerando que os presentes embargos foram opostos em 26/7/2021, portanto fora do prazo legal, 
a caracterizar a intempestividade em seu manejo; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos 
arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3º; 277, inciso III; e 287, § 1º, do Regimento Interno do TCU, em: 

a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida, por 
restarem intempestivos; e 

b) dar ciência desta deliberação ao recorrente. 
1. Processo TC-020.787/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Antonio Roquildes Vilas Boas Almeida (081.471.755-15). 

1.2. Recorrente: Antonio Roquildes Vilas Boas Almeida (081.471.755-15). 
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1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe/BA. 

1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 
1.7. Unidade Técnica: não atuou. 
1.8. Representação legal: Antonio Carlos Pereira Trindade (OAB/BA 11.131). 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11353/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno 
do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Daniel Rabello Tamm Renault 
(125.547.868-36); 

b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Daniel Rabello Tamm Renault (125.547.868-36), 
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 do TCU; 

c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria 
Especial da Cultura e ao responsável; e 

d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 
1. Processo TC-033.153/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Daniel Rabello Tamm Renault (125.547.868-36). 

1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: Sebastião Botto de Barros Tojal (OAB/SP 66.905) e outros. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11354/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno 
do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Claudio Troncoso Vilas (062.656.501-49); 
b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Claudio Troncoso Vilas (062.656.501-49), 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 do TCU; 

c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministé r io 

do Desenvolvimento Regional e ao responsável; e 
d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 

1. Processo TC-039.236/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Claudio Troncoso Vilas (062.656.501-49). 
1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: Quesia de Queiroz Silva Lacerda (OAB/TO 1.005). 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11355/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, inciso V, alínea “e”, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar,  por 
mais 90 (noventa) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no item 1.6 do Acórdão 
7.872/2020-TCU-1ª Câmara, a contar do término do prazo inicialmente concedido. 
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1. Processo TC-046.746/2020-0 (MONITORAMENTO) 

1.1. Interessada: Companhia Docas do Espírito Santo (27.316.538/0001-66). 
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 

(SeinfraPortoFerrovia). 

1.5. Representação legal: Igor Pinheiro de Sant Anna (OAB/ES 11.015) e outros. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11356/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 143, inciso V, alínea 

“a”, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 
1. Processo TC-003.843/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão: Procuradoria-Geral Federal. 
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11357/2021 - 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, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento 

Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 
a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014; 

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

c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 
1. Processo TC-015.053/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Ipatinga/MG. 

1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11358/2021 - 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, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento 
Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014; 
b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do 

MPTCU; e 
c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 
1. Processo TC-015.158/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgãos: Câmara dos Deputados; Senado Federal; Tribunal de Contas da União. 
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

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

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11359/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Celia Regina Bispo do Rosario  
Lins Ferreira 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 
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 Celia Regina Bispo 
do Rosario Lins Ferreira; 

b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-018.935/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Celia Regina Bispo do Rosario Lins Ferreira (245.144.111-91) 

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 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 142 

1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 

1.7.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, 
faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) nos proventos do interessado; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11360/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Guillermo Jose Asper y Valdes 
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 
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 
26.156/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 Guillermo Jose Asper 
y Valdes; 

b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-018.968/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Guillermo Jose Asper Y Valdes (024.457.867-20) 

1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 
1.7.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 26.156/DF, 

faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) nos proventos do interessado; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 
ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11361/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria da Consolação Ferreira 

Mendes emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria da Consolação Ferreira Mendes; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-018.989/2021-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria da Consolacao Ferreira Mendes (200.379.536-72) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que: 
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1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11362/2021 - 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-021.056/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Elisabete Ferreira (067.882.541-68) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 
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 11363/2021 - 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-021.131/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Gloria Regina dos Santos Ribeiro (662.642.277-49) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
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 11364/2021 - 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-021.139/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria Inez Turazzi (512.769.337-20) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus 
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. 
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ACÓRDÃO Nº 11365/2021 - 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-021.196/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessadas: Edjane Silva de Lima Moraes (320.248.354-49); Marilene Escorcio de Araujo 
(442.860.901-91) 

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 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 11366/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Mauricio Barros Guimaraes 
emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Mauricio Barros Guimaraes; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-022.134/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Mauricio Barros Guimaraes (625.985.627-04) 
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1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11367/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Gilda Chevallier Coelho 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gilda Chevallier Coelho; 
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b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-022.168/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Gilda Chevallier Coelho (666.840.217-87) 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11368/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Francisco Carlos Garrido de 
Lima emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins de 

registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Francisco Carlos Garrido de Lima; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-022.172/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Francisco Carlos Garrido de Lima (746.386.377-87) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11369/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Silvia Aparecida Laraya  

Barreto, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
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considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Silvia Aparecida Laraya Barreto; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-022.185/2021-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Sílvia Aparecida Laraya Barreto (609.118.409-15) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais - Sefip 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11370/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Gilmar Ribeiro Santos emitido 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 
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considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Gilmar Ribeiro do Santos; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-022.191/2021-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Gilmar Ribeiro Santos (382.099.420-34) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11371/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Albertina Meira emitido pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que, além da questão apontada nos pareceres, identificou-se que as parcelas 

incorporadas como quintos ou décimos decorrem do exercicío da função de Oficial de Justiça Avaliador; 
considerando que a função que ensejou a incorporação dos quintos era paga a todos os ocupantes do 

cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, independendo, portanto, 

do quesito confiança, inerente a todos os ocupantes de função comissionada; 
considerando estar devidamente configurado que tal vantagem era paga em razão do exercício das 

atribuições típicas do cargo e que, apesar de seu nome, não tem a natureza de função de confiança, cuja 
investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode ser dar ad nutum; 
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considerando que a gratificação paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores, a despeito de sua 

denominação, não se confunde com as funções de confiança, funções gratificadas ou cargos em comissão, 
não sendo passíveis, portanto, de incorporação sob a forma de quintos ou décimos; 

considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme acerca da inadequação de incorporação de 
quintos decorrente de gratificação ou função comissionada devida aos ocupantes do cargo de Analis ta 
Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU pela ilegalidade do ato. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Albertina Meira; 

dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data 
da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-022.198/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Albertina Meira (345.137.019-00) 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que: 
1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos 

decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 
responsabilização solidária da autoridade competente; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
1.7.3.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-

servidora; e 
1.7.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 

ACÓRDÃO Nº 11372/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Helena Pereira Quadros 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
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considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Helena Pereira Quadros; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-022.232/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria Helena Pereira Quadros (484.685.506-63) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11373/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado o ato de aposentadoria de Yone Maria Andrade Paiva Rogério, ex-servidora da 

Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. 
Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais - Sefip opinou pela ilegalidade do ato e pela denegação de seu registro, uma vez que 
dele supostamente constariam parcelas de “quintos/décimos” relativas a funções comissionadas exercidas 
após a edição da Lei 9.624/1998; 
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considerando que, após demonstrar a conformidade do cálculo dos quintos com a orientação definid a 

na Decisão 925/1999-TCU-Plenário, o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU opinou pela legalidade 
e registro do ato; 

considerando que, na Decisão há pouco referida, foi firmado entendimento de que “é devida a 
incorporação, ou a atualização de quintos, com fundamento no art. 3º, caput, da Lei 9.624/98, até 8.4.98, 
adotando-se, para tanto, os critérios contidos na redação original do art. 3º da Lei 8.911/94”; 

considerando que, consoante o quadro de funções exercidas (peça 3, p. 10), a interessada completou 
tempo para incorporação de 2/5 de FG-4 em 21/03/1998 e que são estas as únicas parcelas de 

“quintos/décimos” constantes do ato em exame; 
considerando, assim, que tem razão o MPTCU ao afirmar que não há qualquer irregularidade no ato; 
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. 1º, inciso VIII; 17, inciso 
III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal e autorizar o registro do ato 

de aposentadoria de Yone Maria Andrade Paiva Rogério. 
1. Processo TC-022.381/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Yone Maria Andrade Paiva Rogerio (579.849.136-68) 

1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 
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 11374/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Silvia Regina Novi Migliano 

emitido pelo Ministério Público Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
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considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Silvia Regina Novi Migliano; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-022.399/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Silvia Regina Novi Migliano (213.744.178-07) 
1.2. Unidade: Ministério Público Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações: Determinar ao Ministério Público Federal que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11375/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Cleunice da Silva Goncalves 

emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) 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 

08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 
Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 
Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 

e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 
de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 

parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 
Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 

relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
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Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 

(MP/TCU): 
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 
Cleunice da Silva Goncalves, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-022.431/2021-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Cleunice da Silva Goncalves (082.684.228-31) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

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

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao TRF-3 que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 
1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 

tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova, 
no prazo de quinze dias, seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 
1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que 

o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da 

devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 

deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11376/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Inez Loureiro de Melo, 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
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considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Inez Loureiro de Melo; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-022.498/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Inez Loureiro de Melo (636.249.157-20) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11377/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Helena Sens 
Brezinski,  emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e submetido 
a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 
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considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais e do Ministério Público junto ao TCU; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Helena Sens Brezinski; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-022.552/2021-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Alice Sens Brezinski (417.771.589-15) 
1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11378/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ana Cristina Vieira Gazineu 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 158 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ana Cristina Vieira Gazineu; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-022.579/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Ana Cristina Vieira Gazineu (332.495.125-91) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações: Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11379/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Marliza Gomes Munhoz 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO (TRT-14) e submetido a este Tribuna l 
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 
08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 
e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 
de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 
parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 
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Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 

relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 
Considerando que o mapa de funções da interessada indica o recebimento de quintos de FC-3 em 

relação a período em que exerceu outra função (FC-1); 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 

(MP/TCU): 
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 Marliza 
Gomes Munhoz, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-022.600/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Marliza Gomes Munhoz (068.617.762-20) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO (TRT-14) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao TRT-14 que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 
1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 

tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova, 
no prazo de quinze dias, seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE e confira a pertinência entre 
as funções exercidas e os quintos relativos a elas; 

1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que 

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

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 
deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11380/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Liliana Miranda da Silva Lima 
emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
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considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Liliana Miranda da Silva Lima; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-022.700/2021-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Liliana Miranda da Silva Lima (339.024.881-15) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

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

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11381/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Sanzia Maria de Souza 

Medeiros Montenegro emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
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considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de de Sanzia Maria de Souza Medeiros 
Montenegro; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-022.855/2021-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Sanzia Maria de Souza Medeiros Montenegro (220.879.073-15) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11382/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Mara Nicia Sa Bueno 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; 
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considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo 

Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos 
econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos 

da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação 
salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; 

considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não 

representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 
sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; 

considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem 
absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada 

a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 
559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); 

considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 
remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das 
parcelas judiciais inquinadas; 

considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 
repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 

servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 
superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 

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 Mara Nicia Sa Bueno; 

b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-022.918/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Mara Nicia Sa Bueno (115.776.571-87) 

1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 

1.7.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, 
faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) nos proventos do interessado; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

ex-servidora. 
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ACÓRDÃO Nº 11383/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ana Celia Alves de Azevedo 
Reveilleau emitido peloTribunal Regional 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ana Celia Alves de Azevedo 

Reveilleau; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-022.936/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Ana Celia Alves de Azevedo Reveilleau (053.886.328-57) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 
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1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11384/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Joaquim Jacyntho de Faria 
Filho emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Joaquim Jacyntho de Faria Filho; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.018/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Joaquim Jacyntho de Faria Filho (425.159.396-00) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

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

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11385/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Margarida Maria Lages 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Margarida Maria Lages; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.043/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Margarida Maria Lages (978.009.106-87) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 166 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11386/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Angela Priscila Machado 
Gimenez emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este 
Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Angela Prisclina Machado Gimenez; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.064/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Angela Priscila Machado Gimenez (125.556.638-86) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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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 ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11387/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Carmen Elza Barbosa dos 
Santos emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e submetido a este Tribunal para 

fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Carmen Elza Barbosa dos Santos; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.081/2021-0 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessada: Carmen Elza Barbosa dos Santos (355.365.784-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11388/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Estela Cristina Martins 

Oliveira Leite emitido pelo Tribunal Regional 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
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a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Estela Cristina Martins Oliveira Leite;  

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.113/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Estela Cristina Martins Oliveira Leite (129.391.238-70) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11389/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jose Carlos Viana emitido 

pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem “opção” oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, 

benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da 
Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); 

considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; 
considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), 

que firmou o seguinte entendimento: 
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 

8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores 
que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda 
Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a 

aposentadoria. 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 

inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 
considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jose Carlos Viana; 
expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
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1. Processo TC-023.148/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Carlos Viana (300.355.111-68) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

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 ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que: 
1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos 

decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrat iva 

omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 
1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data 

da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 
1.7.3. 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; 
1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11390/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Joer Maria Schvarcz Muller 
Backes emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense e submetido a este 
Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé do interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
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considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Joer Maria Schvarcz Muller Backes; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.167/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Joer Maria Schvarcz Muller Backes (698.331.099-34) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 
interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11391/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Regina Pasuld emitido pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP (TRT-2) 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 
08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 
e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 

de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 
parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 

Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 
relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
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Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 

(MP/TCU): 
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 Regina 
Pasuld, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.172/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Regina Pasuld (046.357.158-41) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP (TRT-2) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

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

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao TRT-2 que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 
1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 

tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova,  
no prazo de quinze dias, seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 
1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que 

o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da 

devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 

deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11392/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Lenice Cunha Freire emitido 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 173 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Lenice Cunha Freire; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-023.176/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Lenice Cunha Freire (049.064.088-50) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a referida parcela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11393/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Sandra Virla Perdigao Barbosa 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
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considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Sandra Virla Perdigao Barbosa; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.195/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Sandra Virla Perdigao Barbosa (356.946.537-34) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11394/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Claudia Cabus do Nascimento 

emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 
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considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Claudia Cabus do Nascimento; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

 1. Processo TC-023.230/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Claudia Cabus do Nascimento (233.852.785-20) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11395/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jaqueline Rigueira Hissa 
Lopes emitido 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 
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considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jaqueline Rigueira Hissa Lopes; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-023.304/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Jaqueline Rigueira Hissa Lopes (525.641.426-72) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 
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 ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11396/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Mauro Lucio Alves da Silva 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 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, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
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considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Mauro Lucio Alves da Silva; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.307/2021-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Mauro Lucio Alves da Silva (186.234.766-20) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 

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 ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11397/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Elena Hiromi Endo Takada 

Barros emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP e submetido a este Tribunal para 
fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
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considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Elena Hiromi Endo Takada Barros; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.338/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Elena Hiromi Endo Takada Barros (108.856.762-20) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP 

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 ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11398/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Rosana Maria Mieko 

Takebayashi emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO e submetido a este 
Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
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apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Rosana Maria Mieko Takebayashi; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-023.390/2021-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Rosana Maria Mieko Takebayashi (439.276.459-15) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11399/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Lineia Odila Quibao Bisin 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido 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 ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Lineia Odila Quibao Bisin; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.401/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Lineia Odila Quibao Bisin (079.703.418-88) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 
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 ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 
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ACÓRDÃO Nº 11400/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Angela Rodeguero 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Angela Rodeguero; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.406/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria Angela Rodeguero (074.145.578-12) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 

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 ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
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1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11401/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Leide Fatima Zampronio 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para 
fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Leide Fatima Zampronio; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-023.412/2021-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Leide Fatima Zampronio (054.940.518-62) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 183 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11402/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Adriana Maria Cavaggioni 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para 

fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Adriana Maria Cavaggioni; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-023.417/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Adriana Maria Cavaggioni (060.590.958-01) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador 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 ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 
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1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11403/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Regina Helena de Souza, 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais e do Ministério Público junto ao TCU; 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Regina Helena de Souza; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-023.418/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Regina Helena de Souza (979.219.808-30) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 

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 
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1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional da 15ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11404/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Deise Maria Manzatto 
Sontachi emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este 
Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Deise Maria Manzatto Sontachi; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-023.434/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Deise Maria Manzatto Sontachi (833.387.727-34) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

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

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações: Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11405/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jose Ângelo de Araújo emitido 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região/AL (TRT-19) 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 
08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 
e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 

de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 
parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 

Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 
relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 
(MP/TCU): 

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 Jose 

Ângelo de Araújo, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.442/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Ângelo de Araújo (154.334.634-00) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região/AL (TRT-19) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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. Determinar ao TRT-19 que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 
1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 

tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova, 

no prazo de quinze dias, seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 

1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o de que 
o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da 
devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 
deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11406/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Hélio Oliveira, emitido pelo 

Superior Tribunal de Justiça e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem “opção” oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, 

benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da 
Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); 

considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; 

considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), 

que firmou o seguinte entendimento: 
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 

8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”) , aos servidores 

que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda 
Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a 

aposentadoria. 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 

considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Hélio Oliveira; 
expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-023.511/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Hélio Oliveira (030.346.231-00) 
1.2. Unidade: Superior Tribunal de Justiça 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais - Sefip 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 
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1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos 

decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrat iva 
omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 

1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data 
da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 

1.7.3. 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; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 
interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11407/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Helena de Moura Lara 

Resende, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem “opção” oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, 

benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da 
Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); 

considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; 

considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), 

que firmou o seguinte entendimento: 
9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 

8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”) , aos servidores 

que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda 
Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a 

aposentadoria. 
considerando, ainda, que consta do ato a atualização indevida, com base na Resolução 63/1997, de 

FC3 para FC4, das vantagens VPNI e “opção” decorrentes do exercício da função comissionada de Auxilia r 

de Gabinete; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 

inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 
considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Helena de Moura Lara Resende; 
expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.521/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Helena de Moura Lara Resende (143.821.211-91) 

1.2. Unidade: Senado Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Senado Federal que: 
1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos 

decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 
1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data 

da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 
1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregular idades apontadas, 

disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 

78/2018; 
1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11408/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Luiz Alberto Scofield Berbet 
emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Luiz Alberto Scofield Berbet; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
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1. Processo TC-023.553/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Luiz Alberto Scofield Berbet (116.848.101-59) 
1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11409/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Renata Sílvia Rocha, emitido 

pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando, ainda, que houve a incorporação da última parcela de quintos sem cumprimento do 
interstício de doze meses de exercício de função comissionada; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Renata Sílvia Rocha; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-023.561/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Renata Silvia Rocha (637.545.849-87) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais - Sefip 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina que: 
1.7.1. no prazo 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade 

solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo do valor atualmente pago a título de 

quintos incorporados, em face da incorporação da última parcela sem o exercício de função comissionada 
pelo intervalo de 12 meses; 

1.7.2. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicia l não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11410/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Petronilha Beatriz Goncalves 

e Silva emitido pela Fundação Universidade Federal de São Carlos e submetido a este Tribunal para fins 

de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgad o 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 
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considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Petronilha Beatriz Goncalves e Silva;  
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.634/2021-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Petronilha Beatriz Goncalves e Silva (009.148.430-87) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de São Carlos que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11411/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Hélio Sabino da Silva 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 

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); 
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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 Hélio Sabino da 

Silva; 

b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-023.668/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Hélio Sabino da Silva (114.326.671-49) 
1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações: Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 

1.7.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, 
faça cessar os pagamentos decorrentes da URP nos proventos do interessado; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 
ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11412/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ana Cristina Pereira Fernandes 
emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
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considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ana Cristina Pereira Fernandes; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-023.746/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Ana Cristina Pereira Fernandes (864.581.407-20) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinações: Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11413/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Elisabete Jesus dos Santos 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA (TRT-5) 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 

08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 
Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
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Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 
e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 

de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 
parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 

Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 

relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 
(MP/TCU): 

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 

Elisabete Jesus dos Santos, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.871/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Elisabete Jesus dos Santos (206.801.715-68) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA (TRT-5) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao TRT-5 que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 

1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 
tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova, 
no prazo de quinze dias, seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 
1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que 

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

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 

deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11414/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria José Borges Paixão 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP e submetido a este Tribunal para fins 
de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que as parcelas incorporadas como quintos ou décimos decorrem do exercicío da função 
de Oficial de Justiça Avaliador; 
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considerando que a função que ensejou a incorporação dos quintos era paga a todos os ocupantes do 

cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, independendo, portanto, 
do quesito confiança, inerente a todos os ocupantes de função comissionada; 

considerando estar devidamente configurado que tal vantagem era paga em razão do exercício das 
atribuições típicas do cargo e que, apesar de seu nome, não tem a natureza de função de confiança, cuja 
investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode ser dar ad nutum; 

considerando que a gratificação paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores, a despeito de sua 
denominação, não se confunde com as funções de confiança, funções gratificadas ou cargos em comissão,  

não sendo passíveis, portanto, de incorporação sob a forma de quintos ou décimos; 
considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme acerca da inadequação de incorporação de 

quintos decorrente de gratificação ou função comissionada devida aos ocupantes do cargo de Analis ta 

Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU pela ilegalidade do ato. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria José Borges Paixão; 
dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data 

da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-024.023/2021-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria José Borges Paixão (221.875.292-15) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região/PA e AP que: 

1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
1.7.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias 

pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

1.7.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-
servidora; e 

1.7.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 

ACÓRDÃO Nº 11415/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Rosilda Mamede de Lucena 
Veloso emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB e submetido 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 ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Rosilda Mamede de Lucena Veloso; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-024.038/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Rosilda Mamede de Lucena Veloso (646.752.544-20) 
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. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 
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ACÓRDÃO Nº 11416/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Conceição de Maria de Brito 
emitido pelo Tribunal Regional Federal da 16ª Região/MA (TRT-16) 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 
08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 
e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 

de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 
parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 

Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 
relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 
(MP/TCU): 

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 

Conceição de Maria de Brito, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-024.064/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Conceição de Maria de Brito (271.003.593-68) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região/MA (TRT-16) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao TRF-16 que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 

1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 
tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova, 

no prazo de quinze dias, seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 

1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que 

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

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 
deliberação pela ex-servidora. 
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ACÓRDÃO Nº 11417/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Antonio Fernando Marques 
da Silva emitido pelo Ministério do Meio Ambiente e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Antonio Fernando Marques da Silva; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-024.078/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Antonio Fernando Marques da Silva (239.794.291-72) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Ministério do Meio Ambiente que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
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1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11418/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Elsa Maria de Azevedo Rossi 
emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Elsa Maria de Azevedo Rossi; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-024.154/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Elsa Maria de Azevedo Rossi (451.762.486-20) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a referida parcela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 201 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11419/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Rosa Maria Cardoso dos 
Santos Sekine emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP e submetido a este Tribuna l 

para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que as parcelas incorporadas como quintos ou décimos decorrem do exercicío da função 
de Oficial de Justiça Avaliador; 

considerando que a função que ensejou a incorporação dos quintos era paga a todos os ocupantes do 
cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, independendo, portanto, 
do quesito confiança, inerente a todos os ocupantes de função comissionada; 

considerando estar devidamente configurado que tal vantagem era paga em razão do exercício das 
atribuições típicas do cargo e que, apesar de seu nome, não tem a natureza de função de confiança, cuja 

investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode ser dar ad nutum; 
considerando que a gratificação paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores, a despeito de sua 

denominação, não se confunde com as funções de confiança, funções gratificadas ou cargos em comissão, 

não sendo passíveis, portanto, de incorporação sob a forma de quintos ou décimos; 
considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme acerca da inadequação de incorporação de 

quintos decorrente de gratificação ou função comissionada devida aos ocupantes do cargo de Analis ta 
Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU pela ilegalidade do ato. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Rosa Maria Cardoso dos Santos Sekine;  
dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data 

da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 
c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-024.155/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Rosa Maria Cardoso dos Santos Sekine (007.864.998-69) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP 

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) 
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1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que: 
1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos 

decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 
responsabilização solidária da autoridade competente; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
1.7.3.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-

servidora; e 

1.7.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 
nova apreciação. 

ACÓRDÃO Nº 11420/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jose Ernani Souto dos Santos 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP e submetido a este Tribunal para fins de 

registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jose Ernani Souto dos Santos; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-024.156/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Jose Ernani Souto dos Santos (206.299.824-49) 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP 
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1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 
interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11421/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Emmerich Beringer Junior, 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Emmerich Beringer Junior; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
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1. Processo TC-024.162/2021-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Emmerich Beringer Junior (011.930.178-40) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais - Sefip 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante  

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11422/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Catia Eccel emitido pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC 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 de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além 
dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a 

contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função 
iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, 

que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, 

considerando o disciplinamento contido no Acórdão 5.455/2018-TCU-Segunda Câmara, confirmado 
pelo Acórdão 5.785/2020-Primeira-Câmara, segundo o qual, o cômputo de tempo residual de exercício de 

funções comissionadas não empregado para incorporação de frações até 10/11/1997, para o servidor que 
completar o interstício de doze meses, somente é admitido para concessão de próxima parcela de décimo, 
mas não de quinto; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Catia Eccel; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-024.223/2021-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Catia Eccel (495.584.559-20) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC 
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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 ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que: 

1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, interrompendo o pagamento da rubrica referente à incorporação ilegal de 

quintos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, 
no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 

1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data 

da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 
1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, 

disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 
78/2018; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11423/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Andrea Litzinger Nogueira 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para 

fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Andrea Litzinger Nogueira; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-024.242/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Andrea Litzinger Nogueira (042.932.018-31) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinações: Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11424/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Karin da Cunha Fernandez de 

La Reguera emitido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) 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 

08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 
Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 
e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 
de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 

parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 
Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 

relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 

(MP/TCU): 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 207 

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 Karin 

da Cunha Fernandez de La Reguera, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-024.271/2021-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Karin da Cunha Fernandez de La Reguera (421.024.211-04) 

1.2. Unidade: Ministério Público do Trabalho (MPT) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao MPT que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 

1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 
tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova, 
no prazo de quinze dias: (i) seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida 

por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; (ii) a exclusão das 
parcelas referentes ao período posterior a 04/09/2001; 

1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que 
o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da 
devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 
deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11425/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Abedenago Nilo da Silva Sobrinho 

emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
considerar ilegal a admissão de Abedenago Nilo da Silva Sobrinho, negando registro ao ato 

correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 

1. Processo TC-024.287/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessado: Abedenago Nilo da Silva Sobrinho (452.745.176-68) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11426/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Sergio Lopes de Macedo emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
considerar ilegal a admissão de Sergio Lopes de Macedo, negando registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.339/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Sergio Lopes de Macedo (022.751.889-67) 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
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1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11427/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Maria Aparecida Pereira emitido 
pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
considerar ilegal a admissão de Maria Aparecida Pereira, negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.357/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Maria Aparecida Pereira (064.217.568-32) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Manoel Messias Mendes dos 
Santos emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
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considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Manoel Messias Mendes dos Santos, negando registro ao ato 
correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 

ACÓRDÃO Nº 11428/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC-024.387/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Manoel Messias Mendes dos Santos (051.492.134-03) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

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

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11429/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Jobemar Silva Nunes, emitido pela 
Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
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considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Jobemar Silva Nune, negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-024.421/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Jobemar Silva Nunes (014.475.905-54) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais - Sefip 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11430/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Israel dos Santos Vieira Filho 

emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
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considerar ilegal a admissão de Israel dos Santos Vieira Filho, negando registro ao ato 

correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.430/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Israel dos Santos Vieira Filho (305.734.258-25) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações: Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentenç a 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11431/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Miriam Correia de Sousa emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetidos este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
considerar ilegal a admissão de Miriam Correia de Sousa, negando registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.455/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Miriam Correia de Sousa (350.139.598-10) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

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) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 213 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 

ACÓRDÃO Nº 11432/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Bruno Lipi Mariano da Silva 
emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validad e 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (Relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
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 Secretaria de Fiscalização de Integridade de 
Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribuna l.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1º, do Regimento 
Interno, em considerar ilegal a admissão de Bruno Lipi Mariano da Silva, negando registro ao ato 

correspondente, encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao interessado e expedir a 
determinação contida no item 1.7, abaixo: 

1. Processo TC-024.553/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Bruno Lipi Mariano da Silva (351.650.778-02) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas 

pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade dos 
certames regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11433/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Juliana Lima Santos emitido pela 
Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
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considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º, do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Juliana Lima Santos, negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.565/2021-0 (ATO DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Juliana Lima Santos (225.027.118-60) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 

ACÓRDÃO Nº 11434/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Marisa Tayna Correa Abreu 

emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 
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considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Mariza Tayna Correa Abreu, negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.653/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Mariza Tayna Correa Abreu (945.108.142-91) 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 

ACÓRDÃO Nº 11435/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Marli Ana Rodrigues, emitido pela 

Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais e do Ministério Público junto a este Tribunal; 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
considerar ilegal a admissão de Marli Ana Rodrigues, negando registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.675/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Marli Ana Rodrigues (069.606.928-81) 
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1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais - Sefip 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 

ACÓRDÃO Nº 11436/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Maycon Renato Martins emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública  
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Maycon Renato Martins, negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.681/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Maycon Renato Martins (397.107.908-38) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações: Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 
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ACÓRDÃO Nº 11437/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Catarina Aparecida Barreiros 
emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (Relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
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 Secretaria de Fiscalização de Integridade de 

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribuna l.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1º, do Regimento 

Interno, em considerar ilegal a admissão de Catarina Aparecida Barreiros, negando registro ao ato 
correspondente, encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à interessada e expedir a 
determinação contida no item 1.7, abaixo: 

1. Processo TC-024.722/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Catarina Aparecida Barreiros (356.391.569-53) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas 

pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade dos 
certames regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11438/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Cesar Augusto Ferreira, emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
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considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Cesar Augusto Ferreira e negar registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.784/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Cesar Augusto Ferreira (602.070.519-68) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11439/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao(s) ato(s) de admissão de Maria Áurea Ferreira emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação da empregada após a expiração do prazo improrrogável do concurso público 

(junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º, do Regimento 

Interno, em: 
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considerar ilegal a admissão de Maria Áurea Ferreira, negando registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 

1. Processo TC-024.793/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Maria Áurea Ferreira (022.984.184-89) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 

ACÓRDÃO Nº 11440/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Rosenei Alves Peratelli emitido 
pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Rosenei Alves Peratelli, negando registro aos atos correspondentes; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.813/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Rosenei Alves Peratelli (931.370.289-49) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
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1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação a interessada. 

ACÓRDÃO Nº 11441/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Luciane Aparecida Onegreiros 

Dutra emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que o ato de admissão emitido nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is , 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Luciane Aparecida Onegreiros Dutra, negando registro ao ato 

correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.932/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Luciane Aparecida Onegreiros Dutra (072.322.009-35) 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 
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ACÓRDÃO Nº 11442/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Antonio Cesar Gontijo Silva 
Assunção Montezuma Andalecio emitido pela Caixa Econômica Federal e submetidos este Tribunal para 

fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que o ato ora examinados deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Antonio Cesar Gontijo Silva Assunção Montezuma Andalecio, 

negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.962/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Antonio Cesar Gontijo Silva Assunção Montezuma Andalecio (123.694.456-96) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11443/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Gabriel Figueiredo Gomes emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
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considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Gabriel Figueiredo Gomes, negando registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 

1. Processo TC-025.008/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Gabriel Figueiredo Gomes (092.477.404-52) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11444/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Leomar Babinski, emitido pela 
Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
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considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Leomar Babinski e negar registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 

1. Processo TC-025.019/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Leomar Babinski (785.463.899-34) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11445/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Mariana Soares Costa Ferreira 
emitido pela Caixa Econômica Federal e submetidos este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Mariana Soares Costa Ferreira, negando registro ao ato 
correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-025.076/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Mariana Soares Costa Ferreira (038.593.405-06) 
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1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação aos interessados. 

ACÓRDÃO Nº 11446/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Mauricio Ferreira Damas, emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidad e 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Mauricio Ferreira Damas e negar registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-025.123/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Mauricio Ferreira Damas (029.630.339-90) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 
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ACÓRDÃO Nº 11447/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Leonardo Cezário de Oliveira da 
Silva, emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais e do Ministério Público junto a este Tribunal; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
considerar ilegal a admissão Leonardo Cezário de Oliveira da Silva, negando registro ao ato 

correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 

1. Processo TC-025.253/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Leonardo Cezário de Oliveira da Silva (004.974.481-06) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais - Sefip 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11448/2021 - 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-020.202/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessadas: Francisca Misael (106.411.428-89); Iara Santiago da Costa (092.048.268-60); 
Josete Barreto Vieira Raymundo (060.063.888-04) 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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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 11449/2021 - 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-021.793/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessadas: Aleteia Diana dos Anjos (684.291.345-49); Dora Nunes Chaves (066.768.201-53); 
Francisca Alves de Oliveira (098.125.041-68); Maria Apparecida de Assumpcao Simoes (385.556.891-04) 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11450/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao processo 
a seguir relacionado, com fundamento no artigo 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso V, 

alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU, e artigo 6º, II, da IN-TCU 71/2012, ACORDAM, por 
unanimidade, em determinar o arquivamento do processo abaixo, por ausência de pressupostos para seu 
desenvolvimento válido e regular e dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação e ao responsável, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme 
pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-045.238/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Emerson Pedraça de França (124.194.512-87) 
1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11451/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao processo 

a seguir relacionado, com fundamento no 143, inciso V, ‘a’, 237, IV, e 169, IV, do RITCU, ACORDAM, 
por unanimidade, em conhecer da representação, mas, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da 
baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, arquivando-a, dando-se ciência ao Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro e à Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - RJ, com o envio de cópia 
desta deliberação e da instrução que a suporta, e fazer a comunicação abaixo, conforme os pareceres 

emitidos nos autos: 
1. Processo TC-005.321/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 
1.5. Representação legal: não há. 
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 
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1.6.1. dar conhecimento desta representação, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que 

a suporta, ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União, para adoção das providências que 
entender pertinentes. 

ACÓRDÃO Nº 11452/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae é uma 

companhia estadual, o que atrai a competência para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que 

vem acompanhando o processo de licitação para a concessão dos serviços prestados por aquela companhia, 
por meio de diversos trabalhos de fiscalização, a exemplo da auditoria de acompanhamento de que trata o 

processo TCE-RJ 103.462-2/20; 
Considerando que o fato de o Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social, empresa 

pública federal, participar da estruturação do projeto de licitação de companhia estadual, não atrai a 

competência desta Corte de Contas, uma vez que as regras de realização do leilão foram definidas pelo 
Estado do Rio de Janeiro e não pela União; e 

Considerando as orientações normativas delineadas pelos artigos 2º e 4º, §1º, da Resolução-TCU 
215/2008, que trata das Solicitações do Congresso Nacional; 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no §2º, do artigo 232 e artigo 169, inciso V, do RITCU c/c artigos 2º 
e 4º, §1º, da Resolução-TCU 215/2008, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do pedido como 

Solicitação do Congresso Nacional, encaminhar cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro, para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes, dar ciência desta 
deliberação e da instrução que a suporta ao interessado, e arquivar autos, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos: 
1. Processo TC-021.936/2021-8 (SOLICITAÇÃO) 

1.1. Interessado: Deputado Federal Paulo Ramos 
1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan).  
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 

ACÓRDÃO Nº 11453/2021 - 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 e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado: 
1. Processo TC-021.398/2021-6 (APOSENTADORIA) 
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: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 

1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11454/2021 - 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, I, 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 legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 
1. Processo TC-020.442/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Adriana Vieira de Melo (050.900.634-51); Amélia Moanna Cordeiro Vilela Gomes 

(105.351.094-23); Edvaldo Xavier de Araujo (077.131.604-69); Jonas Daniel Lima dos Santos 
(064.225.124-06); Priscylla Silva Santos de Paula (077.176.834-66). 

1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 11455/2021 - 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, I, 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 legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 

1. Processo TC-020.452/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Marconi de Oliveira Santiago (806.754.414-04); Maria Luiza Neves do Nascimento 
(108.089.434-99); Maria Nizia de Lima Ferreira (061.639.894-81); Natalia Cibele Franca Gomes 

(057.908.684-44); Patricia Barbosa dos Santos Gomes (918.366.891-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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 11456/2021 - 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, I, 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 legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, fazendo-se 

a determinação abaixo: 
1. Processo TC-020.464/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ana Paula Gomes Araújo (088.089.894-10); Berenice Lucas dos Santos Voss 
(036.211.354-80); Liliane Salgueiro da Silva (925.592.714-00); Maria Edinice da Costa Freitas 
(319.661.793-91); Miriam Martins de Oliveira (055.542.916-43). 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de 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. Determinação: 

1.7.1. com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993 e dos art. 4º, 5º e § 1º do art. 6º da 
Resolução-TCU 315/2020, para o ato de admissão de Liliane Salgueiro da Silva, determinar à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares que: 

1.7.1.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho da servidora, ante a constatação da 
existência de outro vínculo empregatício. 

1.7.1.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providênc ias 
pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo. 

1.7.1.3. informe a este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68996247.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 162 | Segunda-feira, 30/08/2021 229 

ACÓRDÃO Nº 11457/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, na forma do art. 143, 
V, “e”, do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta 

emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 120 (cento e vinte) 
dias a contar do término do inicialmente concedido, o prazo estabelecido para a que o Tribunal Regiona l 
do Trabalho - TRT 5ª Região/BA, cumpra a determinação constante do subitem 1.7.1 do acórdão 

4729/2021-1ª Câmara, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 
24), ao TRT 5ª Região/BA, juntar cópia da referida instrução, dos pronunciamentos e desta decisão ao TC-

007.905/2017-3, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 
1. Processo TC-016.859/2020-0 (MONITORAMENTO) 
1.1. Apensos: 007.905/2017-3 (MONITORAMENTO). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

(SecexAdministração). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. solicitar do TRT 5ª Região/BA que, ao final do prazo de prorrogação concedido, apresente os 
elementos comprobatórios do cumprimento das determinações proferidas por meio dos subitens 1.7.1.1, 
1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do acórdão 4128/2016-TCU-1ª Câmara, com descrição organizada das 

providências adotadas por item do acórdão e os respectivos documentos comprobatórios devidamente 
referenciados. 

ACÓRDÃO Nº 11458/2021 - 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, ACORDAM, por 

unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida item 1.7.1 do acórdão 8656/2021-TCU-1ª 
Câmara, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 16), ao 

Conselho Federal de Odontologia, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento 
ao processo original TC 006.188/2021- 4. 

1. Processo TC-021.931/2021-6 (MONITORAMENTO) 

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 Aquisições Logísticas (Selog). 
1.4. Representação legal: não há. 
1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11459/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que, em princípio, a licitação conjunta da prestação de serviços nas cidades do Rio de 

Janeiro e Brasília não teria acarretado prejuízo à competitividade do pregão eletrônico 31/2020; 
Considerando que em vista da participação do Ministério da Cidadania no certame da Central de 

Compras (pregão eletrônico 10/2020), sinaliza necessidade geral de postos de trabalho inferior à atualmente 

contratada (contrato 41/2020), bem como a sua vantagem econômica em face dos valores que vierem a ser 
obtidos no pregão em curso, 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 
art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade 
instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, 

no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, 
bem como da instrução da Selog (peça 72), ao Ministério da Cidadania, e expedir as determinações e ciência 

a seguir delineadas. 
1. Processo TC-014.144/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
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1.2. Órgão: Ministério da Cidadania. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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/Ciência: 

1.7.1. determinar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 4º, inciso II da Resolução - 
TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, adote providência e informe ao TCU os encaminhamentos 

realizados ao analisar a possibilidade de prorrogação da execução do Contrato 41/2020, avalie a sua real 
demanda de postos de trabalho terceirizado, tendo em vista que a participação do Pregão Eletrônico 10/2020 
da Central de Compras sinaliza necessidade geral inferior à atualmente contratada, bem como a sua 

vantagem econômica em face dos valores que vierem a ser obtidos na citada licitação; 
1.7.2. dar ciência ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 9º, I, da Resolução - TCU 

315/2020, sobre o fato de que a licitação conjunta para prestação de serviços em unidades distintas da 
federação, sem justificativa técnica adequada, ainda que visando ganhos na gestão contratual, pode resultar 
em restrição indevida de competitividade na licitação, com violação ao art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993; 

1.7.3. determinar à Selog/TCU que monitore a deliberação do item 1.7.1 supra. 

ACÓRDÃO Nº 11460/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Considerando que a partir de informações coletadas no Cremerj e do exame técnico da Selog foi 
possível concluir pela regularidade da contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços 
de compliance; 

Considerando que o contrato 32/2019 sucedeu o contrato 26/2018, cujo período de vigência foi de 
1º/10/2018 a 31/9/2019; 

Considerando o distrato, firmado em 12/2/2020, do contrato 32/2019; 
Considerando que a Selog concluiu pela inocorrência de sobrepreço no contrato 32/2019; 
Considerando que com base no art. 9º, I e II, da Resolução TCU 315/2020, o Tribunal pode “dar 

ciência” à entidade jurisdicionada acerca da ocorrência de inconformidades ou irregularidades, objetivando 
reorientar sua atuação administrativa para prevenir situações futuras semelhantes; 

Considerando que no resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento 
sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria, 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 

art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer 
da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, deferir o pedido 

formulado pela representante legal do Cremerj relativamente ao acesso do documento juntado à peça 52, 
desentranhar as peças 50 e 51 para autuação dos respectivos processos de denúncia, expedir as ciências 
abaixo delineadas; encerrar o processo e arquivar os autos, encaminhando cópia desta decisão ao Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 
1. Processo TC 037.572/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.2. Interessado: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 
1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). 

1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.7. Representação legal: Karen Cristina Barbosa Campello (OAB/RJ 125.327), representando o 

Cremerj (peça 20); 

1.8. Ciências: 
1.8.1. dar ciência ao Cremerj de que: 

18.1.1. segundo o enunciado da súmula TCU 252, “A inviabilidade de competição para a contratação 
de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea 
de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza 

singular do serviço e notória especialização do contratado”; 
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18.1.2. conforme o art. 74, III, § 3º, da nova lei de licitações e contratos (Lei 14.133/2021), para os 

fins da inexigibilidade de licitação, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiênc ia, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação 
do objeto do contrato. 

1.8.1.3. nos termos do art. 7º da Instrução Normativa SED/ME 73/2000, os processos de 
inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa de que o preço ofertado à 

administração é condizente com o praticado pelo mercado; 
1.8.1.4. a justificativa de preço em contratação decorrente de inexigibilidade de licitação (art. 26, 

parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a comparação do valor ofertado com 

aqueles praticados pelo contratado junto a outros entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o 
mesmo objeto ou objeto similar (acórdão 2.993/2018-TCU-Plenário). 

ENCERRAMENTO 
Às 15 horas e 31 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, aprovada pelo 

Presidente e homologada pela Primeira Câmara. 

ALINE GUIMARÃES DIÓGENES 
Subsecretária da Primeira Câmara 

Aprovada em 24 de agosto de 2021. 

VITAL DO RÊGO 
Presidente 
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