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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1015/2022-TCU/SEPROC, DE 27 DE JULHO DE 2022. 

Processo TC 024.131/2020-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

CITADA MANAUS SISTEM LTDA, CNPJ: 01.604.949/0001-63, na pessoa de seu representante legal, 

para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto às 

ocorrências descritas a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência até 

o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na 

forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 27/7/2022: R$ 664.551,23; em 
solidariedades parciais com os responsáveis Fundação Rio Madeira - CNPJ: 00.619.461/0001-47; Maria 

das Graças Silva Nascimento Silva - CPF: 113.230.942-53; Maria José Ribeiro de Souza - CPF: 

756.235.954-72; e Nivergílio Costa Pereira - CPF: 341.239.032-15. 

O débito decorre da inexecução parcial do objeto do projeto “Consolidação da pesquisa e pós-

graduação da Universidade Federal de Rondônia”, Convênio-Finep 01.06.0740.00 (2283/06), com 

aproveitamento da parcela executada, o que caracteriza infração ao Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo 

único, da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66, caput, 
do Decreto 93.872/1986, art. 22 e 30, da Instrução Normativa STN 01/1997, Cláusula VIII.1, alíneas "c", 

"d" do Convênio-Finep 01.06.0740.00. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 

do responsável, com a condenação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros de mora (art. 

19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 27/7/2022: R$ 929.444,64; b) 

imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 

responsável ora chamado em audiência, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 16, inciso III, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem 

sido julgadas irregulares, para os fins previstos no art. 3º, inciso I, alínea “g” e no art. 3º da Lei 

Complementar 64/1990; e) inclusão do nome do responsável no Cadastro informativo de créditos não 

quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de inadimplentes; f) inscrição de 

responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); g) inabilitação para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco 

a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e h) no caso de licitante, declaração de inidoneidade do licitante 
fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 

8.443/1992). 

A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça 

a boa-fé do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa 

hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. 

Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU ou caso sejam constatadas 

outras irregularidades nas contas, o mero recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá 
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores já 

recolhidos. 

Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a 

revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). 

A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 294/2018, caso contrário será tratada como pública 

para o Tribunal. 
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O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, da(s) irregularidade(s) acima indicada(s), do(s) 

valor(es) histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) 
podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail 

cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 145 de 02/08/2022, Seção 3, p. 133) 
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ATAS 
 

2ª CÂMARA 
 

ATA Nº 25, DE 26 DE JULHO DE 2022 
(Sessão Ordinária da Segunda Câmara) 

Presidente: Ministro Bruno Dantas 
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

Subsecretária da Segunda Câmara: AUFC Elenir Teodoro Goncalves dos Santos 

À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão ordinária da Segunda Câmara, com a 
presença do Ministro Augusto Nardes; dos Ministros-Substitutos Marcos Bemquerer Costa, convocado para 

substituir o Ministro Aroldo Cedraz, e André Luís de Carvalho; e do Representante do Ministério Público, 
Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

Ausentes os Ministros Aroldo Cedraz, em razão de licença para tratamento de saúde, e Antonio 
Anastasia, justificadamente. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

A Segunda Câmara homologou a ata nº 24, referente à sessão realizada em 19 de julho de 2022. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 

Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribuna l 
de Contas da União na Internet. 

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 

Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 
- TC-010.879/2022-6, cujo Relator é o Ministro Augusto Nardes; 

- TC-000.291/2021-8, TC-004.177/2022-3, TC-006.605/2022-2, TC-006.614/2022-1, 
TC-008.001/2022-7, TC-008.060/2022-3, TC-008.067/2022-8, TC-008.818/2022-3, TC-008.850/2022-4, 
TC-008.861/2022-6, TC-008.899/2022-3, TC-008.911/2022-3, TC-009.047/2022-0, TC-009.427/2022-8, 

TC-009.507/2022-1, TC-009.527/2022-2, TC-009.544/2022-4, TC-009.879/2022-6, TC-009.922/2022-9, 
TC-010.353/2022-4, TC-010.368/2022-1, TC-010.372/2022-9, TC-010.373/2022-5, TC-010.379/2022-3, 

TC-010.383/2022-0, TC-010.389/2022-9, TC-010.501/2022-3, TC-010.865/2022-5, TC-010.876/2022-7, 
TC-010.894/2022-5, TC- TC-010.915/2022-2, TC-010.960/2022-8, TC-011.959/2022-3, 
TC-014.816/2021-0, TC-015.921/2009-0, TC-039.580/2020-2, TC-040.320/2018-9, TC-043.887/2021-0 e 

TC-044.971/2021-4, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; e 
- TC-005.154/2022-7, TC-023.528/2021-4, TC-025.360/2016-7, TC-033.464/2019-7 e 

TC-043.790/2021-6, cujo Relator é o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 
A Segunda Câmara aprovou, por relação, os acórdãos de nºs 3799 a 3885. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 
Por meio de apreciação unitária de processos, a Segunda Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 3765 a 

3798, incluídos no Anexo desta Ata, juntamente com os relatórios, votos ou propostas de deliberação em 
que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Na apreciação do processo TC-030.255/2015-5, cujo relator é o Ministro Bruno Dantas, o Dr. Huilder 
Magno de Souza não compareceu para produzir a sustentação oral que havia requerido em nome de Isaías 

Alves Alexandre e do Instituto Caminhos das Artes - ICA. Acórdão nº 3792. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 3765/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 004.221/2022-2. 
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2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Maria Consuelo Bernardo de Moura (138.388.812-49). 

4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 aposentadoria de ex-servidora do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

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

9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Maria Consuelo Bernardo de 

Moura; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos 

termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que adote as seguintes 

providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 

9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação 
à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos 

junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja 
provido; 

9.3.2. envie a este Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, documentos 

comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal; 
9.3.3. adote, uma vez desconstituída a ação judicial que assegura, presentemente, o pagamento da 

rubrica ora impugnada por esta Corte, as medidas administrativas necessárias à regularização do seu 
pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos 
do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão 

judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 
9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3765-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3766/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 004.717/2020-1. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40). 

3.2. Responsável: Celio Eduardo de Oliveira Lira (271.428.924-04). 
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - CARUARU/PE - INSS/MPS. 

5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 
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). 
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8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência 

da concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência Executiva do INSS em 

Caruaru/PE, 
9.1. considerar revel o responsável Celio Eduardo de Oliveira Lira, para todos os efeitos, dando-se 

prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. excluir da relação processual os Srs. Alexandre Jorge Gomes do Carmo, Hamilton Gomes do 

Carmo e Jeova de Lima da Silva; 

9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 
8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Celio Eduardo de 

Oliveira Lira e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 
quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do 
Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, 
até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência da concessão 

irregular de benefício previdenciário: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

18/3/2008 16.932,00 

18/3/2008 380,00 

18/3/2008 1.783,07 

12/9/2007 41.427,31 

12/9/2007 2.997,24 

12/9/2007 905,63 

12/9/2007 4.022,83 

12/9/2007 452,81 

3/10/2007 905,63 

6/11/2007 905,63 

5/12/2007 905,63 

5/12/2007 452,81 

7/1/2008 905,63 

8/2/2008 905,63 

5/3/2008 905,63 

3/4/2008 950,91 

6/5/2008 950,91 

4/6/2008 950,91 

3/7/2008 950,91 

5/8/2008 950,91 

3/9/2008 950,91 

3/9/2008 475,45 

3/10/2008 950,91 

5/11/2008 950,91 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71577098.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 142 | Terça-feira, 02/08/2022 6 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

3/12/2008 950,91 

3/12/2008 475,46 

6/1/2009 950,91 

4/2/2009 950,91 

22/4/2008 2.723,91 

22/4/2008 239,03 

22/4/2008 3.464,50 

9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma 
do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 

9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, 
c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, 

incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-
lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o 
recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os 

recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, 
os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o 

responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 
antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para 

ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 
8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, 

informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos; 

9.7. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado de 

Pernambuco que a decisão contida no subitem 9.2 deste acórdão não impedirá a adoção de providências 
administrativas e/ou judiciais contra os beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com 
vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3766-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3767/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 012.086/2018-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessado/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

3.2. Responsáveis: Eduardo Alencar dos Santos (CPF 38.702.112-53), Francisco Charliton Brandão 
de Souza (CPF 508.347.202-30), Francisco Euzir Da Costa (CPF 340.290.102 10), Francisco Sebastião 
Mendes (CPF 079.687.012-87), Manoel da Silva Almeida (CPF 051.330.092-91) e Maria Vaneima 

Brandão de Souza Magalhães (CPF 727.246.682-00). 
4. Unidade jurisdicionada: Município de Manoel Urbano/AC. 

5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
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8. Representação legal: Laura Caroline Catão Silva de Brito (OAB/AC 4.174), representando 

Eduardo Alencar dos Santos (peças 41 e 42). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 
Nacional de Saúde, em desfavor dos ex-Secretários Municipais de Saúde do município de Manoel 
Urbano/AC, Srs. Francisco Euzir da Costa; Eduardo Alencar dos Santos; Francisco Charliton Brandão de 

Souza; e Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães e dos ex-prefeitos da municipalidade, Manoel da 
Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes, em razão de supostas irregularidades na aplicação de recursos 

do Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos de 2009 a 2012, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar revel para todos os efeitos o Sr. Manoel da Silva Almeida, dando-se prosseguimento 
ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443/92; 

9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis: Francisco Charliton Brandão de 
Souza, Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães, Francisco Euzir da Costa e Eduardo Alencar dos 
Santos; 

9.3. excluir da relação processual os responsáveis Francisco Charliton Brandão de Souza, Maria 
Vaneima Brandão de Souza Magalhães, Francisco Euzir da Costa e Eduardo Alencar dos Santos; 

9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b” e “c”, da Lei 8.443/1992 
c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso 
III, do Regimento Interno, irregulares as contas dos Srs. Francisco Sebastião Mendes e Manoel da Silva 

Almeida e condená-los, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze 
dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do 

Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas 
monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos 
recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 

- Débitos do Sr. Francisco Sebastião Mendes: 

Valor Original  

(em R$) 

Data da Ocorrência 

  

17.670,00  06/09/2010 

970,00  13/09/2010 

760,00  17/09/2010 

1.319,45  22/11/2010 

299,00  26/11/2010 

381,41  14/12/2010 

225,00  23/05/2011 

531,00  14/06/2011 

531,00  14/06/2011 

300,00  14/06/2011 

300,00  16/12/2010 

400,00  20/12/2010 

1.100,00  25/02/2011 

4.702,50  30/03/2011 

1.560,00  08/04/2011 

424,20  03/06/2011 

531,00  17/06/2011 

750,00  21/07/2011 
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Valor Original  

(em R$) 

Data da Ocorrência 

  

1.083,00  16/08/2011 

760,00  29/08/2011 

2.320,00  22/09/2011 

300,00  27/12/2011 

300,00  27/12/2011 

2 339,00  03/01/2012 

300,00  10/01/2012 

1.032,90  06/03/2012 

1.800,00  06/03/2012 

- Débitos do Sr. Manoel da Silva Almeida: 

Valor Original  

(em R$) 

Data da Ocorrência 

  

124,00  11/03/2010 

15.625,81  17/06/2010 

6.849,16  28/12/2009 

2.929,00  13/08/2009 

31.811,16  29/09/2009 

11.702,95  07/10/2009 

1.870,00  16/12/2009 

6.390,38  11/02/2010 

9.5. aplicar ao Sr. Francisco Sebastião Mendes e ao Sr. Manoel da Silva Almeida, individualmente, 

respectivamente, as multas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), prevista no art. 
57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar 
das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a 
data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação 

em vigor; 
9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendidas as notificações; 

9.7. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas 
mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, 

fixando- lhes o prazo de 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; 
9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Acre, 

nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para 
adoção das medidas cabíveis; e comunicar- lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser 
acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribuna l 

pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3767-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3768/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 013.164/2020-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 

3.2. Responsáveis: Construvale Estradas e Serviços Ltda. (69.655.454/0001-05); Denys Milhomem 
Arruda (127.458.473-68); Eunelio Macedo Mendonca (509.185.833-49); Perola Construção e Consultor ia 
Ltda - Me (10.283.381/0001-17). 

4. Órgão/Entidade: Município de Santo Antônio dos Lopes - MA. 
5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 

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: Jeasy Nogueira Araújo Silva (15786/OAB-MA), representando Denys 

Milhomem Arruda; Jeasy Nogueira Araújo Silva (15786/OAB-MA), representando Perola Construção e 
Consultoria Ltda - Me. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela 

Caixa Econômica Federal, mandatária do então Ministério das Cidades (MCidades), em desfavor de 

Eunelio Macedo Mendonca, Denys Milhomem Arruda, Perola Construção e Consultoria Ltda. - ME e 
Construvale Estradas e Serviços Ltda., em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que 

resulte dano ao erário, no Contrato de Repasse 0297487-41/2009, que tinha por objeto obras de 
pavimentação asfáltica no município de Santo Antônio dos Lopes/MA; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 
9.1. considerar revéis os responsáveis Eunelio Macedo Mendonca e Construvale Estradas e Serviços 

Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 
8.443/1992; 

9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Denys Milhomem Arruda e 

Perola Construção e Consultoria Ltda. - Me; 
9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Eunelio Macedo 
Mendonca, Denys Milhomem Arruda, Perola Construção e Consultoria Ltda. - Me e Construvale Estradas 
e Serviços Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, 

atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data 
da efetiva quitação do débito, fixando- lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribuna l, 

o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 
“a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU. 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

5/12/2014 205.931,20 

 Valor atualizado do débito (com juros) em 21/2/2022: R$ 321.407,55. 

9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Eunelio Macedo Mendonca, Denys Milhomem Arruda, 
Perola Construção e Consultoria Ltda. - Me e Construvale Estradas e Serviços Ltda. a multa no valor R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do 

TCU, fixando- lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribuna l 
(art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do 

Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhiment o, 
se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
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9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na 

forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, 

c/c o art. 217, §1º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s) 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 comprovar, perante o Tribunal, o 

recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os 
recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, 

os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os 
responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 
antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.7. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Município de Santo Antônio dos 
Lopes/MA e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de MA, nos termos 

do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das 
medidas cabíveis, informando- lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a 
fundamentam, está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3768-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3769/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 018.715/2020-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsável: Rodrigo Siqueira de Souza (121.073.197-58). 

4. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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: Moana Caroline Coelho de Sena (209738/OAB-RJ) e Leon Bravo Bezerra da 

Silva (205801/OAB-RJ), representando Rodrigo Siqueira de Souza. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor do Sr. Rodrigo Siqueira de 
Souza, em razão do descumprimento de Termo de Parcelamento firmado pelo beneficiário junto àquela 

entidade referente a débito resultante da não comprovação do cumprimento de disposição normativa 
inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Doutorado no Exterior (GDE), pois o beneficiário não 
encaminhou ao CNPq comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no 

exterior (comprovante de interstício). 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo Siqueira de Souza, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 

16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao 

pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, 
calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando- lhes o prazo de 15 

(quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 
“a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU: 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 

15/5/2018 697.641,23 D1 

23/5/2018 5.813,68 C1 

9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na 
forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, 
c/c o art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, 

incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando -
lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribuna l, 
o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o 

recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, 
os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o 

responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 
antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos 

do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das 
medidas cabíveis; 

9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e ao responsável, para ciência; 

9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável que a presente deliberação, 
acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço 

www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as 
correspondentes cópias, de forma impressa; e 

9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo 

único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os 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 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3769-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3770/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.832/2021-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Geni Ribeiro (270.550.191-68). 

3.2. Recorrente: Geni Ribeiro (270.550.191-68). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Katiuscia Pereira de Alvim (42511/OAB-DF), representando Geni Ribeiro. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase 

processual, pedido de reexame interposto por Geni Ribeiro contra o Acórdão 14.427/2021-TCU-2ª Câmara, 
de relatoria do Ministro Bruno Dantas, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Geni Ribeiro e, no mérito, dar-lhe provimento 

parcial para tornar sem efeito o subitem “b.1” do item 1.7, alínea “b” do Acórdão 14.427/2021-TCU-2ª 
Câmara; 

9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3770-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3771/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 023.261/2021-8. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Dival Gomes da Costa (004.402.801-68). 

4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 aposentadoria de ex-servidor do 
Instituto Nacional do Seguro Social, 

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

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

9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Dival Gomes da Costa; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos 

termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências, sob pena 
de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 

9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 
9.3.2. comunique ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente 

deliberação, que poderá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da 

"opção", uma vez que o percebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, § 2º, da Lei 
8.112/1990, e é vedado pelo art. 7º, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 

9.3.3. emita novo ato escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo 
de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 

9.3.4. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores 
indevidamente recebidos após a notificação; 

9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71577098.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 142 | Terça-feira, 02/08/2022 13 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3771-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3772/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 026.583/2020-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Jose Daniel Liviski (320.122.509-63); L & K Projetos Culturais S/s 

(19.352.930/0001-32). 

4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria 

Especial da Cultura, em desfavor de L & K Projetos Culturais S/S e José Daniel Liviski, em razão de 
omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 15-9691, cujo nome é 
“Caravana Teatral do Livro em Cena”, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. julgar irregulares as contas de L & K Projetos Culturais S/S e de José Daniel Liviski, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, 
inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento 

Interno, 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 (art. 214, inciso III, 

alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, 
atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até 
a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 

Valor do débito (R$) Data de ocorrência Débito/Crédito 

110.000,00 11/2/2016 D 

40.000,00 1/6/2016 D 

25.000,00 5/7/2016 D 

25.000,00 2/8/2016 D 

26.000,00 11/10/2016 D 

43.000,00 10/2/2017 D 

43.000,00 6/3/2017 D 

43.000,00 3/4/2017 D 

52.000,00 11/7/2017 D 

80,82 27/11/2018 C 

9.2. aplicar individualmente a L & K Projetos Culturais S/S e a José Daniel Liviski, a multa prevista 
no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, 
perante o Tribunal (art. 214, III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos 
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cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo 

recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da 

dívida, caso não atendida a notificação; 
9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, 

c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, 

incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando -
lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o 

recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os 
recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, 
os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os 

responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 
antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.5. esclarecer ao responsável José Daniel Liviski que, caso se demonstre, por via recursal, a correta 
aplicação dos recursos, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade relativa ao não 
cumprimento do prazo para a apresentação da prestação de contas, dando-se ensejo à aplicação da multa 

prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 
9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência, bem 

como à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, 
c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 

9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná, à Secretaria Especial da Cultura e 

aos responsáveis, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, 
está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso 

requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 
9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único 

do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os 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 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3772-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3773/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 030.546/2013-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Civil (acompanhamento). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Janes da Silva Souza (746.633.217-04); Nemezio Christovão Deziderio 

(474.920.237-15). 

4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Duque de Caxias/RJ - INSS/MPS. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 pensão civil objeto, anteriormente, do Acórdão 
4.551/2014-TCU-2ª Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

com fulcro nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e 
diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar à Gerência Executiva do INSS - Duque de Caxias/RJ, sob pena de aplicação da multa 
prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos 
termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TCU, em caso de descumprimento, que: 

9.1.1. submeta ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, via sistema e-Pessoal, nos termos do subitem 
9.3.4 do Acórdão 4551/2014-TCU-2ª Câmara, proferido na Sessão de 2/9/2014, de relatoria do Ministro 

Aroldo Cedraz, c/c o disposto na Instrução Normativa 78/2018, novos atos de pensão civil em favor dos 
beneficiários Janes da Silva Souza, CPF 746.633.217-04 (instituidor Antônio Alves da Cruz, 
CPF154.902.117-68) e Nemezio Christovão Deziderio, CPF 474.920.237-15 (instituidora Dulcineia dos 

Santos Valenza, CPF 789.420.047-68), livres das irregularidades apontadas na referida deliberação; 
9.1.2. informe, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização da autoridade 

administrativa omissa, as medidas adotadas para o cumprimento integral do Acórdão 4551/2014-TCU-2ª 
Câmara, apresentando, para tanto, os extratos dos benefícios pagos atualmente aos referidos pensionistas e 
as memórias de cálculo demonstrando a regularização dos pagamentos e as parcelas pagas irregularmente 

desde o momento em que tomou conhecimento do referido decisum, ocorrido em 1º de outubro de 2014, 
conforme Aviso de Recebimento 238818568CC, bem como os comprovantes dos descontos efetivados para 

reposição ao erário; 
9.2. dar ciência desta deliberação à Gerência Executiva do INSS - Duque de Caxias/RJ e aos 

interessados. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3773-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3774/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 037.001/2021-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Juliane Cristina Neves (521.237.159-72). 

3.2. Recorrente: Juliane Cristina Neves (521.237.159-72). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Fabrizio Costa Rizzon (47.867/OAB-RS), Luciano Carvalho da Cunha 

(36.327/OAB-RS) e outros, representando Juliane Cristina Neves. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase 

processual, pedido de reexame interposto por contra o Acórdão 17.598/2021-TCU-2ª Câmara, de relatoria 
do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Juliane Cristina Neves e, no mérito, negar-lhe 

provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3774-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3775/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 046.653/2020-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Aldo Andrade Mendes (054.856.901-06); Marli Alves de Queiroz 

(227.053.091-87); Raimundo Gil da Fonseca (179.149.061-15). 
3.2. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 

4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase 

processual, pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 6.857/2021-TCU-
2ª Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados e, no mérito, negar-lhe 

provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos interessados. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3775-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3776/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-005.673/2022-4. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessado: José Ferreira da Silva (228.592.683-91). 
4. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 
substituição ao 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 em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 

emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em benefício do Sr. José Ferreira da Silva. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 
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Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento 

Interno/TCU, em: 
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. José Ferreira da Silva e negar 

registro ao correspondente ato; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, 

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da ciência desta Deliberação, que: 

9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento 
Interno/TCU; 

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos 

valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 

9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. José Ferreira da Silva, livre da 

irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este 
Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3776-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3777/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-006.664/2022-9. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Maria da Glória Fernandes Oliveira (256.179.661-20). 
4. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 
substituição ao 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 em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 

deferida pela Fundação Universidade de Brasília em benefício da Sra. Maria da Glória Fernandes Oliveira.  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 

Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento 
Interno/TCU, em: 

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria da Glória Fernandes 
Oliveira, com negativa de registro do correspondente ato; 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 
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9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos da vantagem referente ao reajuste de 28,86% decorrentes 

do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos 
termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

9.3.2. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 28.819/DF em trâmite no Supremo 
Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente 
providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicia l, 

para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%, bem como promova a 
reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a 

redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não disponha de 
modo contrário; 

9.3.3. dê ciência deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da 

interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este 

Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 
9.4. restituir os autos à Sefip para que promova a correção do nome de Maria da Glória Fernandes 

Reis, grafado incorretamente no ato concessório de número 46361/2019, alterando-o para “Maria da Glória 

Fernandes Oliveira”, de acordo com o registro constante do Cadastro de Pessoa Física número 
256.179.661-20. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3777-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3778/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-007.993/2022-6. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Denize Bouttelet Munari (034.651.048-11). 
4. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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 em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferida pela Universidade Federal de Goiás em benefício da Sra. Denize Bouttelet Munari. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento 

Interno/TCU, em: 
9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Denize Bouttelet Munari e 

autorizar o registro do correspondente ato; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, 

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 

9.3. determinar à Universidade Federal de Goiás que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
notificação deste Acórdão, adote providências para regularizar a falha financeira apontada, com a suspensão 

do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrat iva 
omissa. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3778-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3779/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC 008.018/2022-7. 

2. Grupo: II; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Vicente de Paula Castro (066.126.793-87). 
4. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao 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 em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em benefício do Sr. Vicente de Paula Castro.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal 
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento 

Interno/TCU, em: 
9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de interesse do Sr. Vicente de Paula Castro, 

em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 636.553; 
9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021 - 

Plenário; 
9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3779-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3780/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC 008.086/2022-2. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Roberto Keiti Furuzawa (503.445.369-04). 

4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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 em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em benefício do Sr. Roberto Keiti Furuzawa. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71577098.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 142 | Terça-feira, 02/08/2022 20 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento 

Interno/TCU, em: 
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Roberto Keiti Furuzawa e negar 

registro ao correspondente ato; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, 
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
notificação deste Acórdão, que: 

9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade 

administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento 
Interno/TCU; 

9.3.2. dê ciência, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Roberto Keiti Furuzawa, alertando-o de que 
o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da 
devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam 

providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 
9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Roberto Keiti Furuzawa, livre 

da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este 
Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3780-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3781/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-008.916/2022-5. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Paulo de Sá Coutinho (184.330.061-34). 

4. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

Benefícios Sociais - Sefip. 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferida pela Fundação Universidade de Brasília em benefício do Sr. Paulo de Sá Coutinho. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento 

Interno/TCU, em: 
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Paulo de Sá Coutinho, com 

negativa de registro do correspondente ato; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, 
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 
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9.3.1. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 28.819/DF em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao inativo, implemente 
providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicia l, 

para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%, bem como promova a 
reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a 
redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não disponha de 

modo contrário; e 
9.3.2. dê ciência deste Acórdão ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) 

dias, comprovante da referida ciência. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3781-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3782/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-009.439/2022-6. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Lucas Rocha da Costa (327.090.216-68). 
4. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 

emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição 

Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento 
Interno/TCU, em: 

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Lucas Rocha da Costa e negar 
registro ao correspondente ato; 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

ciência desta Deliberação, que: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade 

administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento 

Interno/TCU; 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Lucas Rocha da Costa, alertando-o de que o 

efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da 
devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam 
providos, encaminhando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência a este Tribunal; e 

9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do interessado, livre da irregularidade 
verificada, e promova seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos 

da IN/TCU 78/2018. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3782-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3783/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC 010.948/2022-8. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Helge Henriette Sokolonski (090.129.315-68). 
4. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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 em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em benefício da Sra. Helge Henriette 

Sokolonski. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 

Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento 
Interno/TCU, em: 

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Helge Henriette Sokolonski e 
negar registro ao correspondente ato; 

9.2. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 

interessada, as rubricas judiciais referentes ao Adicional de Tempo de Serviço, por estar amparada em 
decisão transitada em julgado, bem como à GDIBGE (Gratificação de Desempenho em Atividade de 

Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas), por estar 
sendo calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado 
em fase de cumprimento de sentença, poderão subsistir, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo 

ato concessório; e 
9.3. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da notificação deste acórdão, dê ciência desta deliberação à interessada. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3783-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3784/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-024.310/2015-8. 

2. Grupo: II; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Eliésio Rocha Adriano (576.699.458-34). 
4. Entidade: Município de Bela Cruz/CE. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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: Alanna Castelo Branco Alencar (6.854/OAB-CE), Lyanna Magalhães 

Castelo Branco (7.841/OAB-CE) e outros, representando Eliésio Rocha Adriano. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 
Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Eliésio Rocha Adriano, ex-prefeito de Bela Cruz/CE (gestão 

2005-2008), em decorrência da impugnação total de despesas do Convênio CV-382/2008 (Siconv 633824), 
celebrado entre o Ministério do Turismo e o referido município, almejando promover o turismo por meio 
da realização do evento intitulado “Festival de Quadrilhas Juninas no Município de Bela Cruz/CE”.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 
8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Eliésio Rocha Adriano e condená-lo ao pagamento da quantia 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a 

partir de 24/10/2008 até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor, 
abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, em 28/5/2009, de R$ 7.045,41 (sete mil e quarenta e 
cinco reais e quarenta e um centavos), nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 

9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento 
Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as 

quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), 
esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 
antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos 
do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3º 
do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas 
cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para conhecimento. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3784-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3785/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-027.135/2019-5. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Sebastiao Domingos de Oliveira (017.347.127-75, falecido). 
4. Entidade: Município de Cuparaque/MG. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministé r io 
do Turismo, em desfavor de Sebastião Domingos de Oliveira, ex-Prefeito de Cuparaque/MG, em razão da 
não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 01321/2010, 

cujo objeto era a realização da “26ª Festa Peão de Boiadeiro e do Cuparaquense Ausente”. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Extraordinária da 

Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 

8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sebastião Domingos de Oliveira e condenar os seus 
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herdeiros, Duilio Torbiane de Oliveira (108.906.176-51), Grasiane Henrique de Oliveira (124.381.986-30) 

e Creuza Maria de Oliveira (051.886.256-95), até o limite do patrimônio que lhes foi transferido, ao 
pagamento da quantia de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos 

juros de mora, calculados a partir de 24/05/2011 até a data da efetiva quitação, fixando- lhes o prazo de 15 
(quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor;  

9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento 
Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as 

quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros), esclarecendo 
aos herdeiros do responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 
antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 

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

9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com 
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, para adoção 
das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3785-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3786/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC 029.111/2016-1 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração. 

3. Entidade: Município de Demerval Lobão/PI. 
4. Responsáveis: Edilene Alves Pereira (349.888.153-15), Washington Marques Leandro 

(065.973.353-68) e Marca Engenharia Ltda. - EPP (07.686.082/0001-19). 
4.1. Embargante: Marca Engenharia Ltda. - EPP (07.686.082/0001-19). 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: não atuou. 
8. Representação Legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela empresa Marca 
Engenharia Ltda. - EPP contra o Acórdão 7.950/2021 - 2ª Câmara, pelo qual foram julgadas irregulares as 

suas contas referentes ao Convênio 717/2005, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Municíp io 
de Demerval Lobão/PI com vistas à execução de obras de esgotamento sanitário, com condenação a pagar 
o débito solidário apurado e a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. 

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

9.1. com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno 
do TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. dar ciência desta deliberação à Embargante. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3786-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3787/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 002.571/2020-0. 
2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará 

(CNPJ 02.416.632/0001-66); Francisco Flávio Pereira Barbosa (CPF 841.796.273-53); e Francisco 
Lindemberg Pereira Alves (CPF 028.238.653-06). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Francisco Carlos Mourão Neto (26302/OAB-CE), representando a 

Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa, João 
Paulo Pereira da Silva e Francisco Lindemberg Pereira Alves. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa 
Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além 

de Francisco Flávio Pereira Barbosa, João Paulo Pereira da Silva e Francisco Lindemberg Pereira Alves, 
como então dirigentes dessa entidade (gestões: 22/12/2005 a 29/1/2010, 30/1/2010 a 11/3/2012, e 12/3/2012 
a 29/7/2015, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 

repassados por meio do Contrato de Repasse n.º 0223.076-15/2007 celebrado entre a Caixa, como 
mandatária da União aí representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a referida 

associação para a “atualização do potencial produtivo e mercadológico, assessoria, promoção, 
acompanhamento e organização dos produtores e processos de implementação em diversos municípios do 
Estado do Ceará” sob o valor original de R$ 80.000,00 pelo aporte de R$ 79.000,00 em recursos federais e 

R$ 1.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o 
período de 21/9/2007 a 30/5/2014; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2ª  Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. promover a exclusão de João Paulo Pereira da Silva na presente relação processual diante dos 

elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 
9.2. rejeitar as correspondentes defesas oferecidas pela Associação de Cooperação Agrícola do 

Estado do Ceará, com Francisco Flávio Pereira Barbosa, além de Francisco Lindemberg Pereira Alves; 
9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 

n.º 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, para que a Associação de Cooperação Agrícola do 

Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa, comprovem perante o Tribunal, nos termos do 
art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com 

a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes 
condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 

8/11/2007  55.000,00 - 

9/12/2009 24.000,00 - 

9/6/2015 1.149,49 já restituído 

3/3/2017 88,49 já restituído 

2/3/2018 700,00 já restituído 

9.4. informar aos aludidos responsáveis indicados no item 9.3 deste Acórdão que a liquidação 
tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que 
as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71577098.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 142 | Terça-feira, 02/08/2022 26 

não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em 

débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal 
sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3º e 4º, do RITCU; 

9.5. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento 
da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida 
atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, diante da atual solicitação de parcelamento 

do débito, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no 
vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais 

medidas legais; e 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos 

responsáveis indicados no item 9.3 deste Acórdão, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro 

do prazo assinalado. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3787-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3788/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 006.997/2022-8. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Pensão Militar. 
3. Interessadas: Antônila Starling Lopes (CPF 448.931.246-68); Oniola Starling Braga (CPF 

176.047.456-87); Toniomar Lamounier Starling (CPF 568.913.856-87). 
4. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e 
Pensionistas do Comando do Exército em favor de Antônila Starling Lopes, Oniola Starling Braga e 

Toniomar Lamounier Starling a partir do falecimento de Dalnio Teixeira Starling; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei nº 8.443, de 1992, 

além dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Antônila Starling Lopes, 

Oniola Starling Braga e Toniomar Lamounier Starling (à Peça 3 sob o n.º 46839/2016), negando-lhe o 
respectivo registro, em função das seguintes ilegalidades: (i) o falecimento do instituidor teria ocorrido, em 
4/6/2016, e, assim, não mais subsistiria a plausibilidade para a concessão da pensão militar “às irmãs 

germanas e consanguíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas (...)”, já que essa categoria de pessoas teria sido 
afastada do correspondente benefício a partir da suspensão decorrente da revogação promovida pela MP 

n.º 2.215-10, de 31/8/2001, sobre o art. 7º da Lei n.º 3.765, de 1960; (ii) a outra beneficiária (Toniomar 
Lamounier Starling) não figuraria como “irmã germana e consanguínea”, pois seria apenas irmã por parte 
de pai (Peça 3, p. 5 e 14); (iii) a outra beneficiária (Oniola Starling Braga) acumularia a pensão militar com 

os outros dois benefícios previdenciários públicos, correspondendo à aposentadoria no cargo de professora 
do ensino básico, técnico e tecnológico junto ao Centro Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais (Peça 7) e à pensão civil junto ao INSS pela morte do seu cônjuge (José Helvécio Rolla Braga - 
Benefício 1291632708, desde 25/12/2008), mas isso contrariaria o art. 29 da Lei n.º 3.765, de 1960, pois 
vedaria expressamente a acumulação de mais de dois benefícios; e (iv) o instituidor (Dalnio Teixeira 
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Starling) teria obtido os proventos calculados em 2 (dois) postos acima daquele ocupado na atividade, 

estando essa situação vedada, todavia, pelo art. 50, II, da Lei n.º 6.880, de 1980; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria 

de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 
Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 

262, caput, do RITCU; 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão, 

alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não 

as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 
ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 

(trinta) dias; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de 

Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste 

Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3788-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3789/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 012.013/2012-9. 

1.1. Apensos: TC 033.882/2020-7 (CBEX), TC 033.883/2020-3 (CBEX), TC 033.886/2020-2 
(CBEX), TC 033.884/2020-0 (CBEX), TC 033.880/2020-4 (CBEX). 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: ACDC Construções Eireli - ME (CNPJ 13.690.292/0001-83); Orlando de Oliveira 
Filho (CPF 152.130.305-30); Município de Buerarema - BA (CNPJ 13.721.188/0001-09). 

4. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Vladimir Soares Santos (OAB-BA 40.043), entre outros, representando 

Orlando de Oliveira Filho. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento da 

determinação proferida pelo item 9.6 do Acórdão 5.683/2015-TCU-2ª Câmara, ao julgar a correspondente 
tomada de contas especial sobre os indícios de irregularidade no âmbito do Convênio 3.260/2001 (Siafi 

436790) celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a efetiva operação do sistema de 
esgotamento sanitário, com a estação de tratamento, no bairro São Bento junto ao Município de Buerarema 
- BA; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar, como prejudicado, o atual cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.6 do 
Acórdão 5.683/2015-TCU-2ª Câmara; 
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9.2. promover a pronta retirada do apensamento do TC 033.882/2020-7 (CBEX), TC 033.883/2020-3 

(CBEX), TC 033.886/2020-2 (CBEX) e TC 033.884/2020-0 (CBEX), além do TC 033.880/2020-4 
(CBEX), sobre o presente processo, tendo esse apensamento sido eventualmente feito, de forma espontânea, 

pela unidade técnica; 
9.3. promover, se ainda não foi feito, o imediato andamento e prosseguimento do TC 033.882/2020-7 

(CBEX), TC 033.883/2020-3 (CBEX), TC 033.886/2020-2 (CBEX) e TC 033.884/2020-0 (CBEX), além 

do TC 033.880/2020-4 (CBEX), tratando ali das respectivas cobranças executivas resultantes do Acórdão 
5.683/2015 proferido pela 2ª Câmara do TCU no bojo do original processo de tomada de contas especial; 

9.4. promover o específico arquivamento do presente TC 012.013/2012-9 em relação aí, apenas, ao 
cumprimento do item 9.6 do Acórdão 5.683/2015-TCU-2ª Câmara diante da atual inviabilidade de 
cumprimento da respectiva determinação do TCU; 

9.5. solicitar que a Segecex informe a Seproc, entre outras unidades técnicas da Secretaria do TCU, 
sobre a necessidade de não promover, por iniciativa própria, o apensamento dos respectivos processos de 

cobrança executiva (CBEX) ao original processo de tomada de contas especial (TCE), quando esse origina l 
processo de TCE tiver o prosseguimento para a futura solução de outras questões processuais ou materia is 
adjacentes, pois o referido apensamento pode resultar no indesejado atraso sobre a efetiva execução nas 

CBEX do débito imputado ou da multa aplicada em desfavor dos responsáveis, sem prejuízo, todavia, de a 
unidade técnica poder realizar esse apensamento após o pleno e efetivo ajuizamento das correspondentes 

cobranças executivas em sintonia, entre outros, com o art. 81, III, da Lei n.º 8.443, de 1992; 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Municíp io 

de Inhuma - PI e à Fundação Nacional de Saúde, para ciência; e 

9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além das cópias 
do parecer da unidade técnica e do relatório de visita pela Funasa (Peça 175), ao Ministério Público do 

Estado da Bahia e ao INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, para ciência e 
adoção das providências cabíveis em função aí, por exemplo, dos malsinados impactos da ausência de 
conclusão da ETE sobre as questões ambientais, a despeito de essa ETE estar prevista no aludido Convênio 

n.º 3260/2001. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3789-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3790/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 013.278/2020-7. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Cícero Sabino Neto (CPF 069.759.734-23); e Francisco das Chagas de Oliveira 

Silva (CPF 538.380.334-34). 
4. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

8. Representação legal: José Serafim Neto (7710/OAB-RN), representando o Município de Pilões - 
RN e Cícero Sabino Neto. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em desfavor de Francisco das Chagas de 

Oliveira Silva e Cícero Sabino Neto, como então prefeitos de Pilões - RN (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, 
além de 2017-2020 e 2021-2024, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos 
recursos federais transferidos por meio do Convênio n.º 45/2010 (Siafi 748912) para a construção de 
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“quatro Passagens Molhadas, uma no Sítio Glória, duas no Sítio Balisa e uma no Sítio Pilões”, sob o valor 

original de R$ 408.200,00 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e R$ 8.200,00 em recursos 
da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido fixada para o período de 15/10/2010 a 22/3/2017; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2ª  Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. declarar a revelia de Francisco das Chagas de Oliveira Silva, além de Cícero Sabino Neto, nos 

termos do art. 12, § 3°, da Lei n.º 8.443, de 1992; 
9.2. julgar irregulares as contas de Cícero Sabino Neto, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, “a”, 19, 

parágrafo único, e 23, III, da Lei n.º 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei 
n.º 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, 

o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na 
forma da legislação em vigor; 

9.3. julgar irregulares as contas de Francisco das Chagas de Oliveira Silva, nos termos dos arts. 16, 
III, alíneas “b” e “c”, e 19, caput, e 23, III, da Lei n.º 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do 
correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada 

até o efetivo recolhimento, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que 
comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da dívida em 

favor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, na forma da legislação em vigor, sob as 
seguintes condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

4/1/2011 R$ 130.000,00 

21/12/2016 R$ 28.925,74 

9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, em desfavor de Francisco das Chagas 
de Oliveira Silva sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, 
o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação 
em vigor; 

9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 
o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 

com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos 
termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 
28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 

9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria 
da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para 
o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. 

10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3790-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3791/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 021.985/2019-7. 
2. Grupo I - Classe VI - Assunto: Representação. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71577098.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 142 | Terça-feira, 02/08/2022 30 

3. Responsáveis: Henrique Anatole Cardoso Ramos (CPF 055.111.807-50); José Sarney Filho 

(CPF 147.374.183-15); Ugo Eichler Vercillo (CPF 857.604.551-68); e Vinícius Scofield Siqueira 
(CPF 113.547.687-01). 

4. Órgão: Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 
(SecexAgroAmbiental). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público 

Federal, por intermédio da Exma. Sra. Procuradora da República Anelise Becker, sobre os indícios de 
irregularidade detectados na gestão do Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao promover a edição da 

Portaria MMA n.º 73, de 2018, alterando a Portaria MMA n.º 445, de 2014, para, assim, autorizar a eventual 
utilização das espécies ameaçadas de extinção na fauna aquática brasileira; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de 

admissibilidade, para, no mérito, anotar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui 
obtidos pelo TCU; 

9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9º da Resolução TCU 

n.º 315, de 2020, para que, em consonância com os objetivos apontados pela Portaria MMA n.º 445, de 
2014, buscando a preservação e a proteção no uso sustentável das espécies ameaçadas de extinção na fauna 

brasileira, o Ministério do Meio Ambiente adote as seguintes medidas: 
9.2.1. atente para a efetiva necessidade de, na aplicação da Portaria MMA n.º 445, de 2014, com a 

alteração promovida, entre outras, pela Portaria MMA n.º 73, de 2018, observar os seguintes parâmetros 

técnicos: 
9.2.1.1. o uso sustentável deve ficar restrito às espécies classificadas no grupo como “Vulneráve l”, 

não subsistindo a eventual plausibilidade de autorizar o uso das espécies classificadas nos grupos 
“Criticamente em Perigo” e “Em Perigo”, já que o eventual direito subjetivo econômico à exploração 
lucrativa da fauna aquática no País tem de estar submetido ao princípio do não-retrocesso para o 

correspondente direito fundamental de 2ª dimensão, até porque, estando conjugada com a necessidade de 
efetiva preservação do meio-ambiente, não poderia a aludida exploração lucrativa ser quantitativa ou 

qualitativamente majorada com vistas a perigosamente comprometer os referidos grupos “Criticamente em 
Perigo” e “Em Perigo”, pois a ameaça à adequada sobrevivência desses grupos seria técnica e juridicamente 
inadmissível, por ser possivelmente irreversível, não podendo o Estado aceitar ou permitir a deterioração 

ou a destruição dos referidos grupos no meio ambiente, até porque, nos termos, entre outros, do art. 225, § 
1º, I e VII, da CF88, o poder público tem o efetivo dever de material e verdadeiramente preservá-los e 

protegê-los; 
9.2.1.2. o uso de espécies classificadas nos grupos “Criticamente em Perigo” e “Em Perigo” somente 

pode ser excepcionalíssimo, devendo estar, assim, devidamente fundamentado em deliberação técnica 

previamente justificada, com a antecedente oitiva em audiência pública dos diversos setores públicos e 
privados envolvidos na exploração e na conservação ambiental, a exemplo, inclusive, do órgão competente 

do Ministério Público Federal e Estadual, não podendo o referido uso ser fixado unilateralmente, então, 
pelo MMA ou outra instituição equivalente, e deve observar, ainda, que esse uso deve estar condicionado 
pela estratégia de recuperação da espécie, reconhecendo que o seu potencial uso deveria garantir a sua 

proteção e conservação, sem comprometer a recuperação do seu estoque, como previsto no Decreto 
Legislativo n.º 2, de 1994, e no Decreto n.º 2.519, de 1998, ao tratarem da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, com a adiciona observância da Lei Complementar n.º 140, de 2011, pois, como visto, a mínima 
ameaça à adequada sobrevivência desses grupos seria inadmissível, já que possivelmente irreversível, não 
podendo o Estado aceitar ou permitir a deterioração ou a destruição dos referidos grupos no meio ambiente, 
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até porque, nos termos, entre outros, do art. 225, § 1º, I e VII, da CF88, o poder público tem o efetivo dever 

de material e verdadeiramente preservá-los e protegê-los; 
9.2.1.3. os procedimentos devem, na prática, viabilizar a implementação do art. 3º da Portaria MMA 

n.º 445, de 2014, com a alteração promovida, entre outras, pela Portaria MMA n.º 73, de 2018, tendo a 
SecexAgroAmbiental assinalado a ausência de expressa previsão sobre os procedimentos necessários para 
promover a efetiva implementação dos requisitos tendentes a autorizar o correspondente uso sustentáve l 

em face aí, especialmente, dos procedimentos para a consecução do “Plano de Recuperação” das espécies 
no referido manejo, e, assim, os aludidos procedimentos devem, entre outras, contemplar as seguintes 

premissas: (i) elaboração de documentos técnicos para atender os critérios previstos no § 2º do atual art. 3º 
da Portaria MMA n.º 445, de 2014, com vistas a embasar o processo decisório em face da possibilidade, ou 
não, do uso de determinada espécie; (ii) avaliação da implementação das medidas previstas nos documentos 

técnicos tendentes a subsidiar o processo decisório; (iii) vinculação das medidas propostas nos documentos 
técnicos tendentes a subsidiar o processo decisório com a norma específica de ordenamento pesqueiro para 

a espécie ameaçada e passível de uso; (iv) avaliação das medidas de controle estabelecidas pela norma 
específica de ordenamento pesqueiro para a espécie aquática ameaçada e passível de uso; e (v) eventual 
suspensão da autorização de uso diante da detecção de deficiências na sua implementação em consonância, 

aí, com os princípios administrativo-constitucionais da legalidade e publicidade; 
9.2.1.4. o eventual manejo deve ser sustentável e ficar limitado às unidades de conservação federais 

enquadradas nas categorias de Reserva Extrativista (Resex) e Reserva de Desenvolvimento Sustentáve l 
(RDS); 

9.2.1.5. realize a efetiva divulgação oficial no site do MMA para todos os atos administrativos, com 

os estudos, as análises, os pareceres e as deliberações pelas instâncias e autoridades competentes, em 
cumprimento ao art. 3º da Portaria MMA n.º 445, de 2014, com a modificação pela Portaria MMA n.º 73, 

de 2018, tratando aí do processo de permissão de manejo sustentável para as espécies aquáticas ameaçadas 
de extinção, sem prejuízo de apresentar o formal pronunciamento para a devida publicidade e divulgação à 
sociedade, em geral, sobre o atendimento do inciso XVI do art. 7º da LC n.º 140, de 2011, em face, 

especialmente, das espécies de peixes e invertebrados aquáticos sobreexplotadas, em consonância com o 
princípio administrativo-constitucional da publicidade, nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei 

n.º 9.784, de 1999, e dos arts. 6º, V, e 7º, da Lei n.º 12.527, de 2011, além do art. 2º, VII, da Lei n.º 10.650, 
de 2003; 

9.2.2. promova, se ainda não fez, a efetiva criação de estrutura em grupo de trabalho ou em comissão 

de gestão para avaliar e recomendar as ações de conservação e uso sustentável das espécies pertencentes à 
Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos 

em atendimento, assim, ao art. 6º, § 1º, da Portaria MMA n.º 445, de 2014, a partir da adoção de 
procedimento fixado anteriormente, por exemplo, para o grupo de trabalho então instituído pela Portaria 
MMA n.º 201, de 2017, em face, sobretudo, da heterogeneidade de ideias inerentes à preservação das 

espécies ameaçadas de extinção; 
9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes 

destinatários: 
9.3.1. ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste 

Acórdão, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; 

9.3.2. à Exma. Sra. Procuradora da República Anelise Becker e ao Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para 
ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis; e 

9.4. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover 

oportunamente, em sintonia com o item 9.2 deste Acórdão, a futura autuação do eventual processo de 
acompanhamento para, ao longo do tempo, aferir a adequação de toda a aplicação dos normativos 

destinados à proteção das espécies ameaçadas de extinção na fauna aquática brasileira. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3791-25/22-2. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente) e Augusto Nardes. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3792/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 030.255/2015-5. 

1.1. Apenso: 032.450/2017-6 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Recorrentes: Instituto Caminho das Artes - ICA (03.572.065/0001-08); Isaias Alves Alexandre 
(795.260.201-20). 

4. Unidades Jurisdicionadas: Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura; Instituto Caminho das 

Artes - ICA. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, 

da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 
8. Representação legal: Huilder Magno de Souza (18.444/OAB-DF), representando Isaias Alves 

Alexandre e Instituto Caminho das Artes - ICA. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto 

pelo Instituto Caminho das Artes - ICA e por Isaias Alves Alexandre contra o Acórdão 5.684/2020-TCU-
Segunda Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhes débito integra l 

e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 748225/2010/MINC/FNC, 
Pronac 10-3190, para a realização de oficinas e feira cultural. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao 

recurso de reconsideração; 
9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3792-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência) e Bruno Dantas (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3793/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 025.840/2020-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Maria das Graças de Sena Silva (034.974.788-14); Scena Filmes Ltda. 

(00.193.157/0001-80); Tizuka Yamasaki (259.032.927-04) e Ilya Yamasaki Deutsch Akiyoshi 
(349.353.328-40). 

4. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: Paula Tupinamba da Silva (116.185/OAB-RJ), Flavio Pougy de Rezende 

Martins (107.127/OAB-RJ) e outros, representando Maria das Graças de Sena Silva; Flavio Pougy de 
Rezende Martins (107.127/OAB-RJ), Paula Tupinamba da Silva (116.185/OAB-RJ) e outros, 
representando Scena Filmes Ltda. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência 
Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Scena Filmes Ltda. e seus sócios dirigentes, Tizuka 

Yamasaki, Maria das Graças de Sena Silva e Ilya Yamasaki Deutsch Akiyoshi, em razão da não 
comprovação da regular aplicação de parte dos recursos destinados à realização do filme de longa metragem 
intitulado “Encantados”, originalmente chamado “Ilha de Marajó - A Revolta da Ave Caruana”, 

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

9.1. excluir da presente relação processual Ilya Yamasaki Deutsch Akiyoshi; 
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar 

irregulares as contas de Scena Filmes Ltda., Tizuka Yamasaki e Maria das Graças de Sena Silva, 

condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente 
e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva 

quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 
notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional 
de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, 

do Regimento Interno do TCU: 

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

9.970,15 9/5/2007 

2.029,85 11/5/2007 

1.400,00 16/4/2008 

1.400,00 16/4/2008 

3.060,00 1/9/2008 

1.200,00 17/9/2008 

4.000,00 8/12/2009 

4.000,00 3/12/2010 

9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento 

da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o 
recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja 

comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos 
acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do 

recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 
217 do Regimento Interno do TCU; 

9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendida a notificação; 
9.5. com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7º, do Regimento Interno do 

TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas 
que entender cabíveis; 

9.6. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional do Cinema, à Secretaria Especial de Cultura e aos 

responsáveis. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3793-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência) e Bruno Dantas (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 3794/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 034.933/2020-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto V - Reforma. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Antonio Carlos Gomes (129.272.607-53); Antonio Domingues de Carvalho 

(055.391.107-49); Cleiton Macedo da Silva (051.483.317-39); Joaquim Jorge Karlguth (018.653.156-72); 

Jose Antonio Gomes da Rocha (038.199.907-63); Luiz Cavalcante Ribeiro (592.109.237-15); Marcos 
Francisco Souza (013.125.217-83); Paulo Cesar Patricio Bezerra (548.034.897-34); Silvio Marques da 

Motta (500.215.757-20); Walter dos Santos (051.808.137-00). 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de reforma militar, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição 
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 
1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. considerar legais as reformas de Antonio Carlos Gomes, Cleiton Macedo da Silva, Luiz 
Cavalcante Ribeiro, Marcos Francisco Souza, Paulo Cesar Patricio Bezerra e Silvio Marques da Motta, 

concedendo o registro aos atos correspondentes; 
9.2. considerar ilegais as reformas de Antonio Domingues de Carvalho, Jose Antonio Gomes da 

Rocha, Joaquim Jorge Karlguth e Walter dos Santos, negando o registro aos atos correspondentes; 

9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da 
súmula da jurisprudência predominante do TCU); 

9.4. determinar à unidade jurisdicionada que: 
9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados 

ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novos 

atos, livres das irregularidades apontadas, a serem submetidos à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) 
dias; 

9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados cujos 
atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de 
recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o 

presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 
9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar 

comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior; 
9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3794-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência) e Bruno Dantas (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3795/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 036.824/2019-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Paulo José de Brito Silva Albuquerque (433.317.342-68). 
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4. Unidades Jurisdicionadas: Ministério do Turismo; Município de Cutias/AP. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 Ministé r io 
do Turismo em desfavor de Paulo José de Brito Silva Albuquerque, ex-prefeito do Município de Cutias/AP, 

em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do 
Convênio 1744/2009 (Siafi 724156), que tinha por objeto a realização de campanha promocional do turismo 
na municipalidade, 

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

9.1. considerar Paulo José de Brito Silva Albuquerque revel, para todos os efeitos, dando-se 
prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 19, da Lei 8.443/1992, 

julgar irregulares as contas de Paulo José de Brito Silva Albuquerque, condenando-o ao pagamento do 
débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado 

desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este 
Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da 

referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU; 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 

22/11/2010 499.370,00 Débito 

28/12/2012 60.986,92 Crédito 

9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da 
importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze ) 
dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o 

recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja 
comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos 

acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do 
recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 
217 do Regimento Interno do TCU; 

9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das 
dívidas, caso não atendida a notificação; 

9.5. com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7º, do Regimento Interno do 
TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amapá, para adoção das medidas que 
entender cabíveis; 

9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3795-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência) e Bruno Dantas (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3796/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 039.304/2020-5. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
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3.1. Interessado: Mariza Cristina Torres Talim (537.503.146-91). 

4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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 em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela 
Universidade Federal de Minas Gerais, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição 
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 

1º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em: 
9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Mariza Cristina Torres Talim, negando o registro ao ato 

correspondente; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da 
súmula da jurisprudência predominante do TCU); 

9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado 

ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo 

ato livre das irregularidades identificadas; 
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, 

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

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar 
comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior; 

9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3796-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência) e Bruno Dantas (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3797/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 039.381/2020-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto V - Reforma. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Joao Carlos Dallavia (205.460.417-87); Nelson Manoel de Santana 

(263.517.227-72). 
4. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 em que se apreciam atos de reforma emitidos pelo 

Comando da Marinha; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição 
Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1º, 

261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em: 
9.1. considerar legal a reforma de Nelson Manoel de Santana, concedendo o registro ao ato 

correspondente; 

9.2. considerar ilegal a reforma de Joao Carlos Dallavia, negando o registro ao ato correspondente; 
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da 

súmula da jurisprudência predominante do TCU); 
9.4. determinar à unidade jurisdicionada que: 
9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado 

ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo 
ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo 
ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de 
recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente 

acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 
9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar 

comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 
9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3797-25/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência) e Bruno Dantas (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3798/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 040.715/2019-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Adilson Soares de Almeida (388.234.381-87); Carlos James Barro da Silva 

(398.083.943-53); Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME (10.147.072/0001-10); Norte Sul 
Construções Eireli (11.238.010/0001-86). 

4. Unidades Jurisdicionadas: Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério das Cidades 
(extinto); Caixa Econômica Federal; Município de Rorainópolis/RR. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: Paulo Sérgio de Souza (317B/OAB-RR), Karlo Giordano Leal de Souza 
(1.779/OAB-RR) e outros, representando Carlos James Barro da Silva. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa 
Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio 

do Contrato de Repasse CR.NR.0257675-82, firmado entre o extinto Ministério das Cidades e o municíp io 
de Rorainópolis/RR, que tinha por objeto a construção de passeio público em avenidas do município; 

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

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar Adilson Soares de Almeida, Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME e Norte Sul 

Construções Eireli revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do 
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
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9.2.  com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar 

regulares com ressalva as contas de Carlos James Barro da Silva, dando-lhe quitação; 
9.3. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar 

irregulares as contas de Adilson Soares de Almeida e das empresas Diâmetro Comércio e Construção Ltda. 
- ME e Norte Sul Construções Eireli, condenando-os ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, 
atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência 

indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da 

quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da referida Lei, c/c o art. 214, 
inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU: 

9.3.1. débito de responsabilidade da empresa Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME: 

Valor original (R$) Data da ocorrência 

74.531,46 25/08/2010 

68.868,63 14/01/2011 

9.3.2. débito de responsabilidade da empresa Norte Sul Construções Eireli: 

Valor original (R$) Data da ocorrência 

292.098,42 05/07/2012 

9.3.3. débito de responsabilidade solidária de Adilson Soares de Almeida e da empresa Norte Sul 
Construções Eireli: 

Valor original (R$) Data da ocorrência 

63.711,93 21/03/2013 

9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Adilson Soares de Almeida e às empresas 

Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME e Norte Sul Construções Eireli multas individuais nos valores 
especificados a seguir, atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo 
recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o 
recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da referida Lei, 

c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU; 

Valor da Multa (R$) Responsável 

11.000,00 Adilson Soares de Almeida 

30.000,00 Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME 

65.000,00 Norte Sul Construções Eireli 

9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das 
importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o 
recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja 

comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos 
acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do 
recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 

217 do Regimento Interno do TCU; 
9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.7. com fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7º, do Regimento Interno do 

TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Roraima, para adoção das medidas que 

entender cabíveis; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71577098.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 142 | Terça-feira, 02/08/2022 39 

9.8. encaminhar cópia deste acordão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional. 
10. Ata nº 25/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 26/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3798-25/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência) e Bruno Dantas (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3799/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Handerson Jorge Dourado 

Leite emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Handerson Jorge Dourado Leite; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 
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1. Processo TC-001.188/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Handerson Jorge Dourado Leite (296.306.815-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 
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; 
1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3800/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Raimilda Bispo dos Santos 
emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, 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 análise também detectou que os períodos anteriores a 8/4/1998 não são 

suficientes para a incorporação da vantagem de quintos na forma concedida, havendo parcelas a maior e 
que o Senado Federal vem promovendo o reajuste indevido da vantagem de quintos/décimos, no mínimo, 

desde a edição da Lei 13.302/2016 (que promoveu reajuste na remuneração dos servidores do Senado 
Federal); 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que 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 
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ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
Considerando que é firme o entendimento desta Corte em considrar irregular a incidência do reajuste 

autorizado pela Lei 13.302/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e décimos incorporados, pois essa 
norma não se caracteriza como lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. O art. 
15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização de valores da mencionada vantagem exclusivamente 

nessa circunstância; 
Considerando que o ato em análise foi reajustado pela Lei 13.302/2016, que reajustou apenas as 

tabelas de vencimentos dos servidores do Senado Federal, não configurando reajuste geral do funcionalismo 
público, que possibilitaria o reajuste regular das vantagens pessoais; 

Considerando que a interessada exerceu função FC-06 em tempo inferior ao necessário para a 

concessão nos termos constantes do presente ato, não configurando tempo suficiente capaz de justificar a 
proporção da concessão de referida parcela de 10/10; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Raimilda Bispo dos Santos; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-005.617/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Raimilda Bispo dos Santos (339.974.111-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 Senado Federal que: 
1.7.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o ajuste na rubrica impugnada, nos proventos da 

interessada, para os valores anteriores à vigência da Lei 13.302/2016 e o recálculo da vantagem de quintos 
na forma concedida, devido a incorporação de parcelas em proporção indevida; 

1.7.2. após o ajuste mencionado no item 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; 

1.7.3. 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. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por 
este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 
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ACÓRDÃO Nº 3801/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Miriam Melo de Almeida Reis 
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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Miriam Melo de Almeida Reis; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-005.619/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Miriam Melo de Almeida Reis (366.717.701-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, o destaque da 
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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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3802/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade 

Federal de Alagoas em favor de Tais Bentes Normande, submetido a este Tribunal para fins de apreciação 
e registro; 

Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram como irregularidade o 
pagamento de parcelas judiciais referentes a Plano Econômico; 

Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, relator Ministro 
Adylson Motta, confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, relator Ministro Walton Alencar 

Rodrigues, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao 
Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favoráve l 
à continuidade do benefício, 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 que consoante Acórdão 1.614/2019-Plenário, de relatoria da Ministra Ana Arraes, 
devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme 

o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à 
inflação de junho de 1987); b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%); c) Plano Verão (URP de fevereiro 
de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) incorporação de 

horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o 
decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano 

Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste 
concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos 
servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda 

remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano 
Real); e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil;  

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, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia 
afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, relator o 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, obedecidos os detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-

Plenário, de relatoria do Ministro José Jorge, ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, 
sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão 

de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; 
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Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 

remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da 

parcela judicial inquinada; 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinár io 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, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela 

ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica 

de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton 

Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro 

mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a 

ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 

desta Corte de Contas; 

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

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

relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE nº 129); 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da responsável; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, incisos III e IX, 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: considerar ilegal e recusar registro ao ato 

de concessão de aposentadoria emitido em favor de Tais Bentes Normande; dispensar a devolução dos 

valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com 

base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no 

subitem 1.7 a seguir. 

1. Processo TC-006.608/2022-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Tais Bentes Normande (140.004.664-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 Universidade Federal de Alagoas que: 

1.7.1. 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; 

1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, 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 respectiva 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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 
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ACÓRDÃO Nº 3803/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA de Lucio Martins da Silva 
emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade 
caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à 
incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; 

Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário (relator: 
Ministro Adylson Motta), confirmado pelo HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l 

"/doc/acordao-completo/961/2006/Plen%C3%A1rio" t "_blank" Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: 
Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas 
com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de 

antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes 
aumentos remuneratórios do cargo; 

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 já se tenha exaurido; 

Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (relatora: Ministra Ana Arraes); da 

Primeira Câmara, 49/2022 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (relator: Ministro 
Substituto Weder de Oliveira), 3.036/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (relator: 
Ministro Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (relator: Ministro Substituto Marcos 

Bemquerer), 2.457/2022 (relator: Ministro Bruno Dantas), 2.656/2022 (relator: Ministro Antonio 
Anastasia) e 2.720/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); 

Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as 
vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático 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 a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida 
em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo 
trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; 

Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa 
de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se 

não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, 
em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro 
Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto 

Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 
(relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; 

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

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, 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; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 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 e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de 
aposentadoria em favor de Lucio Martins da Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente 
recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir 

os comandos discriminados no item 1.7. 
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1. Processo TC-006.612/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Lucio Martins da Silva (253.702.191-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo 

Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de 

insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos 
substituídos, adote as providências cabíveis para: 

1.7.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos da parcela 
inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
262, caput, do RITCU; 

1.7.1.2 emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, 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; 
1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 

Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento 

deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 
1.8. dar ciência deste Acórdão ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília. 

ACÓRDÃO Nº 3804/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Eliane Martins Vizeu emitido 

pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes 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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 

Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimund o 
Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 de Eliane Martins Vizeu; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-006.736/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Eliane Martins Vizeu (834.018.578-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 Alagoas que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 
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; 
1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3805/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA de Cleonice Argenta Carlos 

emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade 
caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à 

incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; 
Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário (relator: 

Ministro Adylson Motta), confirmado pelo HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l 

"/doc/acordao-completo/961/2006/Plen%C3%A1rio" t "_blank" Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: 
Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas 

com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de 
antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes 
aumentos remuneratórios do cargo; 

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 já se tenha exaurido; 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (relatora: Ministra Ana Arraes); da 
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Primeira Câmara, 49/2022 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (relator: Ministro 

Substituto Weder de Oliveira), 3.036/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (relator: 

Ministro Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (relator: Ministro Substituto Marcos 

Bemquerer), 2.457/2022 (relator: Ministro Bruno Dantas), 2.656/2022 (relator: Ministro Antonio 

Anastasia) e 2.720/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); 

Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 

há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as 

vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático 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 a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida 

em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo 

trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; 

Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa 

de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se 

não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, 

em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro 

Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto 

Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 

(relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; 

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

junto a este Tribunal; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, 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; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 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 e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de 

aposentadoria em favor de Cleonice Argenta Carlos; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente 

recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir 

os comandos discriminados no item 1.7. 

1. Processo TC-006.780/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Cleonice Argenta Carlos (121.487.841-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 

1.7.1. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo 

Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de 

insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos 

substituídos, adote as providências cabíveis para: 

1.7.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos da parcela 

inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 

262, caput, do RITCU; 
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1.7.1.2 emitir novo ato de aposentadoria da interessada indicado no item 1.1, 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; 

1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 
Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento 
deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.8. dar ciência deste Acórdão à interessada e à Fundação Universidade de Brasília. 

ACÓRDÃO Nº 3806/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA de Francisco das Chagas Dias 
da Silva emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade 

caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à 
incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; 

Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário (relator: 
Ministro Adylson Motta), confirmado pelo HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l 
"/doc/acordao-completo/961/2006/Plen%C3%A1rio" t "_blank" Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: 

Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas 
com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de 

antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes 
aumentos remuneratórios do cargo; 

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 já se tenha exaurido; 

Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (relatora: Ministra Ana Arraes); da 
Primeira Câmara, 49/2022 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (relator: Ministro 

Substituto Weder de Oliveira), 3.036/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (relator: 
Ministro Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (relator: Ministro Substituto Marcos 

Bemquerer), 2.457/2022 (relator: Ministro Bruno Dantas), 2.656/2022 (relator: Ministro Antonio 
Anastasia) e 2.720/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); 

Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 

há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as 
vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático 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 a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida 

em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo 
trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; 

Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa 
de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se 
não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, 

em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro 
Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto 

Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 
(relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; 

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

junto a este Tribunal; 
Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 
possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
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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; 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 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 e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de 
aposentadoria em favor de Francisco das Chagas Dias da Silva; dispensar o ressarcimento das quantias 

indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste 
Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 

1. Processo TC-006.807/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Francisco das Chagas Dias da Silva (226.843.521-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 
1.7.1. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo 

Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de 
insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos 
substituídos, adote as providências cabíveis para: 

1.7.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos da parcela 
inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 

262, caput, do RITCU; 
1.7.1.2 emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, 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; 
1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 

Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento 
deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.8. dar ciência deste Acórdão ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília. 

ACÓRDÃO Nº 3807/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA de Marco Antonio Amato 

emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade 

caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à 

incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; 
Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário (relator: 

Ministro Adylson Motta), confirmado pelo HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l 
"/doc/acordao-completo/961/2006/Plen%C3%A1rio" t "_blank" Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: 
Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas 

com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de 
antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes 

aumentos remuneratórios do cargo; 
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 já se tenha exaurido; 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (relatora: Ministra Ana Arraes); da 
Primeira Câmara, 49/2022 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (relator: Ministro 
Substituto Weder de Oliveira), 3.036/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (relator: 
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Ministro Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (relator: Ministro Substituto Marcos 

Bemquerer), 2.457/2022 (relator: Ministro Bruno Dantas), 2.656/2022 (relator: Ministro Antonio 
Anastasia) e 2.720/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); 

Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as 
vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático 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 a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida 
em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo 
trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; 

Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa 
de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se 

não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, 
em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro 
Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto 

Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 
(relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; 

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

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, 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; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 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 e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de 
aposentadoria em favor de Marco Antonio Amato; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente 
recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir 

os comandos discriminados no item 1.7. 
1. Processo TC-008.010/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Marco Antonio Amato (042.539.301-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 

1.7.1. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo 
Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de 

insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos 
substituídos, adote as providências cabíveis para: 

1.7.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos da parcela 

inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
262, caput, do RITCU; 

1.7.1.2 emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, 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; 
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1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 

Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento 
deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.8. dar ciência deste Acórdão ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília. 

ACÓRDÃO Nº 3808/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Tatiana Wokmer Rovere 

Montezuma 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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Tatiana Wokmer Rovere Montezuma; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-008.072/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Tatiana Wokmer Rovere Montezuma (424.717.700-10). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 Federal da 1ª Região que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 

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; 
1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3809/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Rosemary Sena Lima emitido 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR 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 o fato de o Gestor de Pessoal ter transformado o valor de R$ 596,89 em Parcela 

Compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, por referir-se a 

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

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 

Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 

Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 

Considerando que 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 
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ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 

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 Segunda 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 Rosemary Sena Lima; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-008.821/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Rosemary Sena Lima (042.880.332-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 11ª Região/AM e RR que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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, caso ainda não tenha sido feito, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer 

reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 
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; 
1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3810/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA de Jose Carlos Barcellos 
Martins do Monte emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de 

registro; 
Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade 

caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à 

incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; 
Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário (relator: 

Ministro Adylson Motta), confirmado pelo HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l 
"/doc/acordao-completo/961/2006/Plen%C3%A1rio" t "_blank" Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: 
Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas 

com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de 
antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes 

aumentos remuneratórios do cargo; 
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 já se tenha exaurido; 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (relatora: Ministra Ana Arraes); da 

Primeira Câmara, 49/2022 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (relator: Ministro 
Substituto Weder de Oliveira), 3.036/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (relator: 
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Ministro Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (relator: Ministro Substituto Marcos 

Bemquerer), 2.457/2022 (relator: Ministro Bruno Dantas), 2.656/2022 (relator: Ministro Antonio 

Anastasia) e 2.720/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); 

Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as 

vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático 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 a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida 

em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo 

trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; 
Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa 

de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se 

não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, 
em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro 

Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto 

Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 
(relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; 

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

junto a este Tribunal; 

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, 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; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 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 e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de 

aposentadoria em favor de Jose Carlos Barcellos Martins do Monte; dispensar o ressarcimento das quantias 

indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste 
Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 

1. Processo TC-008.839/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Carlos Barcellos Martins do Monte (223.626.571-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 
1.7.1. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo 

Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de 

insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos 
substituídos, adote as providências cabíveis para: 

1.7.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos da parcela 

inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 

262, caput, do RITCU; 
1.7.1.2 emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, 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; 
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1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 

Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento 
deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.8. dar ciência deste Acórdão ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília. 

ACÓRDÃO Nº 3811/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação 

Universidade de Brasília em favor de Olimpio Atanazio da Matta, submetido a este Tribunal para fins de 
apreciação e registro; 

Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram como irregularidade o 
pagamento de parcelas judiciais referentes a Plano Econômico; 

Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, relator Ministro 
Adylson Motta, confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, relator Ministro Walton Alencar 

Rodrigues, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao 
Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favoráve l 
à continuidade do benefício, 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 que consoante Acórdão 1.614/2019-Plenário, de relatoria da Ministra Ana Arraes, 
devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme 

o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à 
inflação de junho de 1987); b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%); c) Plano Verão (URP de fevereiro 
de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) incorporação de 

horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o 
decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano 

Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste 
concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos 
servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda 

remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano 
Real); e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil;  

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, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia 
afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, relator o 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, obedecidos os detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-

Plenário, de relatoria do Ministro José Jorge, ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, 
sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão 

de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; 
Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 

remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da 

parcela judicial inquinada; 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 

repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 
servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 
superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 
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Considerando, no entanto, o teor da decisão liminar em vigor - proferida em setembro de 2010, pela 

Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Mandado de Segurança 28.819, impetrado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB) - impedindo a adoção, pela 

administração, até a decisão final de mérito do processo, de quaisquer medidas que redundem na 
diminuição, suspensão ou retirada da URP/1989 dos rendimentos dos substituídos, entre eles o inativo 
tratado nestes autos; 

Considerando que a medida liminar deferida pelo STF assegurou aos servidores substituídos, até o 
julgamento do mérito do mandamus, o direito de conservar em sua remuneração o quantum percebido sob 

o respectivo título em 16 de setembro de 2010, data da concessão da referida medida liminar; 
Considerando que, embora não se possa determinar a supressão da URP/1989, em face da liminar 

concedida pelo STF, deve ser ordenado à Universidade de Brasília (conforme precedente do Acórdão 

3.036/2022-TCU-Primeira Câmara, rel. ministro Benjamim Zymler) que avalie e, conforme suas 
conclusões, proceda à imediata correção do valor da URP, restabelecendo aquele percebido em setembro 

de 2010; 
Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela 

ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica 

de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton 

Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro 
mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a 
ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 

desta Corte de Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE nº 129); 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé do responsável; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, incisos III e IX, 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: considerar ilegal e recusar registro ao ato 
de concessão de aposentadoria emitido em favor de Olimpio Atanazio da Matta, em decorrência da inclusão 

de parcelas judiciais, decorrentes de Plano Econômico, na base de cálculo dos proventos; dispensar a 
devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente 
acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações 

especificadas no subitem 1.7 a seguir. 
1. Processo TC-008.847/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Olimpio Atanazio da Matta (226.692.991-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 

1.7.1. analise e corrija, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta 
deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica 

"Decisão judicial (10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros)”, paga a 
Olimpio Atanazio da Matta, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que proferida 
a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 
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1.7.2. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 28.819, em curso no Supremo Tribuna l 

Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura, presentemente, a manutenção da URP de 
fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à 

restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 
8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 

1.7.3. sobrevindo sentença de mérito transitada em julgado no processo judicial acima referido, 

proceda à emissão de novo ato de aposentadoria para Olimpio Atanazio da Matta, submetendo-o, na forma 
regulamentar, ao exame desta Corte; 

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

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

1.8. encaminhar cópia desta deliberação ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília. 

ACÓRDÃO Nº 3812/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da 

Saúde em favor de Jose Rubervaldo da Silva, submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram como irregularidade o 
pagamento de parcelas judiciais referentes a Plano Econômico; 

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, mesmo diante de eventual 

decisão judicial favorável à continuidade do benefício, 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 que consoante Acórdão 1.614/2019-Plenário, de relatoria da Ministra Ana Arraes, 

devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme 

o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à 
inflação de junho de 1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro 

de 1989, com o índice de 26,05%) ; d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%) ; e) incorporação de 
horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o 
decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano 

Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste 
concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos 

servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda 
remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano 
Real) ; e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil;  

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, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia 
afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, obedecidos os 

detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário, ou seja, com transformação da vantagem 
inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente 
absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; 
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Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 

remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da 
parcela judicial inquinada; 

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, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela 

ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica 
de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton 

Alencar), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante 
relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade 

do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte 
de Contas; 

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

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE nº 129); 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé do responsável; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, incisos III e IX, 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: considerar ilegal e recusar registro ao ato 
de concessão de aposentadoria emitido em favor de Jose Rubervaldo da Silva, em decorrência da inclusão 

de parcelas judiciais, decorrentes de Plano Econômico, na base de cálculo dos proventos; dispensar a 
devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente 

acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações 
especificadas no subitem 1.7 a seguir. 

1. Processo TC-009.443/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Rubervaldo da Silva (034.569.228-41). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 Ministério da Saúde que: 
1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial as parcelas decorrentes 

da URP, 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 respectiva 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; 

1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem. 
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ACÓRDÃO Nº 3813/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Andrea Maria Coutinho Souto 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE 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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 

Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 

Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 

Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 

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 Segunda 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 Andrea Maria Coutinho Souto; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-009.506/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Andrea Maria Coutinho Souto (342.627.921-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 6ª Região/PE que: 
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1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3814/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA de Jorge Alberto da Silva 

emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidad e 

caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à 

incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; 
Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário (relator: 

Ministro Adylson Motta), confirmado pelo HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l 
"/doc/acordao-completo/961/2006/Plen%C3%A1rio" t "_blank" Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: 
Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas 

com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de 
antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes 

aumentos remuneratórios do cargo; 
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 já se tenha exaurido; 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (relatora: Ministra Ana Arraes); da 
Primeira Câmara, 49/2022 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (relator: Ministro 
Substituto Weder de Oliveira), 3.036/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (relator: 

Ministro Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (relator: Ministro Substituto Marcos 
Bemquerer), 2.457/2022 (relator: Ministro Bruno Dantas), 2.656/2022 (relator: Ministro Antonio 

Anastasia) e 2.720/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); 
Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 

há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as 

vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático 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 a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida 

em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo 

trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; 
Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa 

de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se 
não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, 
em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro 

Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto 
Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 

(relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal; 
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Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, 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; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 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 e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de 
aposentadoria em favor de Jorge Alberto da Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente 
recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir 

os comandos discriminados no item 1.7. 
1. Processo TC-009.547/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jorge Alberto da Silva (267.003.011-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 

1.7.1. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo 
Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de 

insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos 
substituídos, adote as providências cabíveis para: 

1.7.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos da parcela 

inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
262, caput, do RITCU; 

1.7.1.2 emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, 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; 

1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 
Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento 

deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 
1.8. dar ciência deste Acórdão ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília. 

ACÓRDÃO Nº 3815/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria do Socorro Cotrim da 
Silva Novaes emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA 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 a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 

Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 
(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
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Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 do Socorro Cotrim da Silva Novaes; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-009.900/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria do Socorro Cotrim da Silva Novaes (394.459.505-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 5ª Região/BA que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3816/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Firmino Rodrigues de Amorim 

Neto emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região/MT 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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 
(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 
com repercussão geral; 

Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Firmino Rodrigues de Amorim Neto; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-009.921/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Firmino Rodrigues de Amorim Neto (181.682.481-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região/MT. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 23ª Região/MT que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 
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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; 

1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3817/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Rahme Barros Elghazzaoui 

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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 

Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 
(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 

Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 

partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 
com repercussão geral; 

Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 

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 Segunda 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 Rahme Barros Elghazzaoui; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 
1. Processo TC-010.322/2022-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Rahme Barros Elghazzaoui (103.768.998-40). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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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 Federal da 3ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3818/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maedes Jordao Santana 

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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 

Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 
(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 

Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 

partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 
com repercussão geral; 

Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 

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 Segunda 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 Maedes Jordao Santana; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-010.343/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maedes Jordao Santana (297.243.841-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3819/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA de Jose Lourenco Ferreira Neto 

emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade 

caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à 

incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; 
Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário (relator: 

Ministro Adylson Motta), confirmado pelo HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l 
"/doc/acordao-completo/961/2006/Plen%C3%A1rio" t "_blank" Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: 
Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas 

com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de 
antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes 

aumentos remuneratórios do cargo; 
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 já se tenha exaurido; 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (relatora: Ministra Ana Arraes); da 
Primeira Câmara, 49/2022 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (relator: Ministro 
Substituto Weder de Oliveira), 3.036/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (relator: 

Ministro Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (relator: Ministro Substituto Marcos 
Bemquerer), 2.457/2022 (relator: Ministro Bruno Dantas), 2.656/2022 (relator: Ministro Antonio 

Anastasia) e 2.720/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); 
Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 

há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as 
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vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático 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 a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida 
em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo 
trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; 

Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa 
de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se 

não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, 
em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro 
Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto 

Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 
(relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; 

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

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, 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; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda 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 e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal, e negar registro ao ato de 
aposentadoria em favor de Jose Lourenco Ferreira Neto; dispensar o ressarcimento das quantias 
indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste 

Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 
1. Processo TC-010.390/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Lourenco Ferreira Neto (144.091.511-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 

1.7.1. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo 
Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de 

insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos 
substituídos, adote as providências cabíveis para: 

1.7.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos da parcela 

inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
262, caput, do RITCU; 

1.7.1.2 emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, 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; 

1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 
Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento 

deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 
1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília. 
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ACÓRDÃO Nº 3820/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Fatima Aparecida Pires Miguel 
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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Fatima Aparecida Pires Miguel; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-010.411/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Fatima Aparecida Pires Miguel (083.371.768-57). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 3ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, o destaque da 
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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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3821/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Claudia Malizia 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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 

Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 
(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 

partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 
com repercussão geral; 

Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 

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 Segunda 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 Claudia Malizia; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-010.413/2022-7 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessado: Claudia Malizia (806.866.487-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 1ª Região/RJ que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 
sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3822/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Leila Gonzaga de Macedo 

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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 

Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 
(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 

partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 
com repercussão geral; 

Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 
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ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 

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 Segunda 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 Leila Gonzaga de Macedo; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-010.868/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Leila Gonzaga de Macedo (449.248.951-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 
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; 
1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3823/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Adilson Ferreira Martins 
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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 

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 Segunda 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 Adilson Ferreira Martins; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-010.877/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Adilson Ferreira Martins (053.813.528-08). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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 3ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 
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 pela ex-servidor; 
1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3824/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao atos de aposentadoria, inicial e de alteração, de 
Marcelo Antonio Serra de Faria 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; 
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Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que 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 este Tribunal detectou em outros processos de aposentadorias deferidas pela 
Câmara dos Deputados que houve a concessão de reajustes irregulares das parcelas de “quintos/décimos” 
tal como constatado neste ato de aposentadoria; 

Considerando que, nos casos acima indicados, este Tribunal determinou à Câmara dos Deputados que 
promovesse o ajuste nas parcelas de “quintos/décimos”, para que voltassem a refletir os valores anteriores 

à vigência da Lei 13.323/2016 (Acórdãos 3.538, 6.278 e 10.240, todos de 2021, da Primeira Câmara e de 
relatoria do ministro Vital do Rêgo; e 6.857/2021 - Segunda Câmara, relator ministro Raimundo Carreiro); 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 aos atos de 
aposentadoria de Marcelo Antonio Serra de Faria; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir : 

1. Processo TC-010.924/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Marcelo Antonio Serra de Faria (343.946.991-34); Marcelo Antonio Serra de Faria 

(343.946.991-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 30 (trinta) dias, o ajuste na rubrica impugnada, nos proventos do 
interessado, para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 

1.7.2. após o ajuste mencionado no item 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 
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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 administra tiva; 

1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 
interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.4. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por 
este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3825/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Severino Silvio de Barros 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB 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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 
(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 
Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 

Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 
com repercussão geral; 

Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
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143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria 

de Severino Silvio de Barros; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 
1. Processo TC-010.955/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Severino Silvio de Barros (089.678.814-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 13ª Região/PB que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, caso a mesma tenha 
sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3826/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Josiane Aparecida Otterco 
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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 

Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Josiane Aparecida Otterco; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 

1. Processo TC-010.961/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Josiane Aparecida Otterco (089.619.608-90). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
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, caso a mesma tenha 

sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 
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; 
1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3827/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Claudia Barroso Bona 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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 

Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
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partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que, de forma geral, 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 (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Claudia Barroso Bona; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 
1. Processo TC-010.988/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Claudia Barroso Bona (732.537.587-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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, caso a mesma tenha 
sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, 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; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3828/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Valeria Soares Verardo 

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, 
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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 em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton 
Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 

(Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1ª Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. 

Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo 
Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2ª Câmara, especialmente a 
partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, 

com repercussão geral; 
Considerando que 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 este Tribunal detectou em outros processos de aposentadorias deferidas pela 
Câmara dos Deputados que houve a concessão de reajustes irregulares das parcelas de “quintos/décimos” 

tal como constatado neste ato de aposentadoria; 
Considerando que, nos casos acima indicados, este Tribunal determinou à Câmara dos Deputados que 

promovesse o ajuste nas parcelas de “quintos/décimos”, para que voltassem a refletir os valores anteriores 

à vigência da Lei 13.323/2016 (Acórdãos 3.538, 6.278 e 10.240, todos de 2021, da Primeira Câmara e de 
relatoria do ministro Vital do Rêgo; e 6.857/2021 - Segunda Câmara, relator ministro Raimundo Carreiro); 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), 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 jurisprudênc ia 
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 Segunda 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 Valeria Soares Verardo; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela 

interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as 
determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-011.809/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Valeria Soares Verardo (372.847.461-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 
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1.7.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o ajuste na rubrica “122 - VP/INCORPORADA LEI 

9527/97 - PROVENTOS”, nos proventos da interessada, para os valores anteriores à vigência da Lei 
13.323/2016; 

1.7.2. após o ajuste mencionado no item 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; 

1.7.3. 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. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por 
este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; 

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; 

1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3829/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1º, inciso V, e 
39, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria 

de Ana Maria Schmitt, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-011.927/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Ana Maria Schmitt (185.173.230-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 3830/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1º, inciso V, e 
39, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 

aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-012.348/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Maria Elizia Borges (542.177.418-04); Paulo Roberto de Souza (125.582.061-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 3831/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Elisana de Melo Basso emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
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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); 

Considerando que, por força de ordem judicial, proferida no Processo Judicial 00059-10-2016-5-
10-0006, em trâmite no Tribunal Regional 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-TCU-Plenário, de relatoria 
da Ministra Ana Arraes, 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 de Contas. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 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 o ato de admissão de Elisana de Melo Basso, negando seu registro, encaminhar cópia 

deste acórdão à Caixa Econômica Federal e expedir as determinações do subitem 1.7 a seguir: 
1. Processo TC-012.324/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Elisana de Melo Basso (011.869.050-77). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos do Processo Judicial 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite no 
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição 

da sentença ora favorável à interessada; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada; 
1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3832/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM,  

por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1º, inciso V, e 
39, incisos I e II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º do 
Regimento Interno do TCU e art. 7º, § 4º da IN 78/2018, em considerar legal, para fins de registro, o ato de 

concessão de pensão militar de Maria do Carmo Nogueira Noronha Brasil, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos. 

1. Processo TC-011.454/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Maria do Carmo Nogueira Noronha Brasil (118.065.403-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3833/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1º, inciso V, e 
39, incisos I e II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º do 
Regimento Interno do TCU e art. 7º, § 4º da IN 78/2018, em considerar legal, para fins de registro, o ato de 

concessão de pensão militar de Janet Lima Dias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-012.028/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessada: Janet Lima Dias (035.480.999-71). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 3834/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1º, inciso V, e 39, 
incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento 
Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de reforma de Odacir Aloisio 

Colombo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-011.188/2022-7 (REFORMA) 

1.1. Interessado: Odacir Aloisio Colombo (297.416.960-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 

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 3835/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, 201, § 3.º, e 212 do Regimento Interno/TCU, 
em arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição 
e de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao 

Banco do Nordeste do Brasil S.A., de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-047.798/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Eng. Sanitária e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); 
Francisco Vieira Paiva (122.887.483-20); Jose Sydriao de Alencar Junior (081.199.703-06). 

1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3836/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
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VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 
1. Processo TC-012.326/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Antonia Mayara Carneiro Sampaio (028.141.301-02); Higor Emanuel de Matos 
Costa (027.660.151-32); Veronica Leite Cavalcante (023.397.841-07). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 3837/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 
1. Processo TC-011.945/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Ana Clara Ferreira de Araujo (016.137.052-71); Danilo Frederico Pereira 
(522.113.202-87); Eduardo Gomes Moreira (952.085.262-04); Gilbergues Moreira de Oliveira 
(114.091.182-15); Ignez Maria Dutra Maia (245.676.206-15); Joao Pedro Ferreira de Araujo 

(016.137.042-08); Laura Neitzke Porto (513.047.832-00); Maricelia Santos Ferreira de Araujo 
(108.263.328-38); Marina Neitzke Porto (627.311.142-15); Pedro Augusto Neitzke Porto 

(513.048.722-20); Rosa Marlene Frederico Pereira (602.669.022-00); Wilma Neitzke (107.110.152-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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 3838/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado. 

1. Processo TC-033.846/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Creuza Maria da Silva (079.154.247-50). 

1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 3839/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando tratar-se do processo o de contas anual do Senado Federal, relativo ao exercício de 
2017; 

Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 
- SecexAdministração (peça 74); 
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 143, inciso I, alínea 
"a", 163, inciso III, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos 

nos autos, em: 
julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, 
tornar insubsistentes as determinações contidas no subitem 1.7 do Acórdão 6.750/2016-TCU-

Primeira Câmara e no subitem 1.7 do Acórdão 78/2016-TCU-Primeira Câmara; 
considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.8 do Acórdão 3.043/2016-TCU-Primeira 

Câmara, juntando cópia desta deliberação aos autos do TC 007.850/2013-1; 
considerar implementada a recomendação constante dos itens dos subitens 1.8.1.1, 1.8.1.2 e 1.8.1.3 

do Acórdão 9.941/2017-TCU-Segunda Câmara, juntando cópia desta deliberação aos autos do 

TC 029.729/2016-5; 
dar ciência ao Senado Federal, com fundamento no inciso III do art. 11 da IN TCU 63/2010, c/c o art. 

9º, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as inconsistências nas informações relativas aos períodos de 
responsabilidade de seus gestores identificada no rol de responsáveis; 

encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 74) ao Senado Federal; e 

arquivar o processo. 
1. Processo TC-033.759/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 

1.1. Responsáveis: Cássio Rodrigues da Cunha Lima (427.874.324-68); Eunício Lopes de Oliveira 
(036.790.043-20); Gladson de Lima Cameli (434.611.072-04); Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago 
(488.284.161-49); Ilana Trombka (742.707.450-53); Jorge Ney Viana Macedo Neves (969.804.868-53); 

Jose Barroso Pimentel (065.325.353-20); Jose Perrella de Oliveira Costa (269.986.456-00); José Renan 
Vasconcelos Calheiros (110.786.854-87); Marcio Tancredi (462.916.106-63); Vicente Alves de Oliveira 

(159.659.611-20); Wanderley Rabelo da Silva (399.275.711-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

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

ACÓRDÃO Nº 3840/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Base Administrativa da 

Guarnição de João Pessoa em desfavor de Joaquim Alves Lima, em razão de dano ao erário referente às 
parcelas que lhes foram pagas a título de Pensão Especial (Ex-Combatente), concedida em caráter 
provisório, a partir de julho de 2003, em cumprimento à tutela antecipada deferida pelo juiz da 2ª Vara 

Federal da Paraíba, nos autos da Ação de Rito Ordinário 2001.82.00.000104-03, e suspensa em março de 
2006, por força do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região; 

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. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7º, 
inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em 

determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

1. Processo TC-009.023/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Joaquim Alves Lima (003.375.444-68). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Base Administrativa da Guarnição de Joao Pessoa (fundo do Exército). 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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. 
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ACÓRDÃO Nº 3841/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente 
em desfavor de Ivana Maria Antunes Moreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos 

recursos do Convênio de registro Siafi 404842, firmado com o Estado do Amapá, e que tinha por objeto 
“apoiar a implementação do programa de desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia Legal - Proecotur 
no estado do Amapá”; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento arts. 
20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, §1°, do Regimento Interno/TCU e art. 16, inciso IV, da IN-TCU 

71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar iliquidáveis as contas de Ivana 
Maria Antunes Moreira, ordenando seu trancamento e arquivamento, e encaminhar cópia deste acórdão e 
da instrução (peça 230) ao Ministério do Meio Ambiente. 

1. Processo TC-016.339/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Ivana Maria Antunes Moreira (776.243.607-30). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério do Meio Ambiente. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 3842/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em 

razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Rio 
Grande do Norte por meio do Convênio 940/2006 (Siafi 582056), celebrado entre o Ministério da Saúde e 

a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, que tinha como objeto a “Ampliação de Unidade 
de Saúde, Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Reforma de Unidade de Saúde para o 
Fortalecimento da Hemorrede Pública do Estado”; 

Considerando que o Estado do Rio Grande do Norte foi citado em razão da utilização de recursos em 
despesas estranhas à finalidade do Convênio, e da não devolução do saldo remanescente à conta específica 

do Convênio; 
Considerando que a citação foi regular e válida, e que, mesmo assim, o Estado do Rio Grande do 

Norte permaneceu silente, razão por que, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992, deve ser considerado 

revel; 
Considerando que não é possível a aferição da boa-fé do responsável, por se tratar o ente federativo 

de pessoa jurídica, nos termos do Acórdão 1.577/2007-TCU-Segunda Câmara, situação na qual, mesmo 
diante da revelia, deve ser aplicado ao caso o disposto nos §§ 3º ao 5º, do art. 202; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos, em fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, 

para que o Estado do Rio Grande do Norte efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da 
quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir 
da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

8/2/2013 99.571,90 

12/3/2013 1.488,47 

26/3/2013 131.150,92 

3/7/2013 1.102,99 

31/7/2013 398,60 

20/8/2013 422,86 

4/12/2013 1.417,63 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

13/1/2014 486,33 

20/1/2014 441,50 

5/2/2014 3.639,93 

7/2/2014 16.350,00 

12/2/2014 65.000,00 

18/2/2014 13.381,87 

27/2/2014 175.490,92 

28/2/2014 5.101,30 

12/3/2014 11,37 

13/3/2014 2.053,47 

9/4/2014 437,92 

14/5/2014 525,86 

19/5/2014 440,55 

16/7/2014 490,11 

11/8/2014 537,04 

15/8/2014 506,49 

23/9/2014 560,54 

17/10/2014 275,97 

20/10/2014 196,99 

19/11/2014 560,89 

18/12/2014 526,56 

10/2/2015 455,18 

5/5/2015 506,10 

25/5/2015 542,64 

30/7/2015 1.206,78 

20/8/2015 668,27 

10/9/2015 30,12 

30/9/2015 589,04 

15/12/2015 642,26 

17/12/2015 618,36 

11/3/2016 503,80 

15/3/2016 1.192,83 

28/7/2016 2.998,49 

25/8/2016 633,90 

28/7/2016 2.998,49 

25/8/2016 633,90 

21/9/2016 557,96 

18/10/2016 612,96 

21/11/2016 614,92 

15/12/2016 572,13 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71577098.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 142 | Terça-feira, 02/08/2022 87 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

14/2/2017 634,08 

15/2/2017 574,16 

23/3/2017 460,99 

16/5/2017 1.023,45 

29/6/2017 513,49 

13/9/2017 448,42 

14/9/2017 997,59 

16/10/2017 415,94 

16/11/2017 415,94 

19/12/2017 378,96 

2/2/2018 354,21 

24/9/2018 329,47 

16/10/2018 270,30 

11/12/2018 32.473,10 

19/12/2018 123,00 

22/1/2019 732,20 

24/1/2019 1.354,72 

7/2/2019 7,62 

11/2/2019 19.567,50 

20/2/2019 472,90 

21/2/2019 4.640,10 

22/2/2019 4.170,93 

26/2/2019 450,00 

27/2/2019 1.160,75 

28/2/2019 24.748,77 

28/2/2019 79.464,86 

1. Processo TC-036.093/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Eulalia de Albuquerque Alves (704.105.344-04); George Antunes de Oliveira 
(123.537.604-49); Governo do Estado do Rio Grande do Norte (08.241.739/0001-05); Isau Gerino Vilela 

da Silva (086.217.214-49); Jose Ricardo Lagreca de Sales Cabral (043.276.324-49); Luiz Roberto Leite 
Fonseca (440.952.013-04); Marcia Cavalcante Vinhas Lucas (899.128.707-78); Sidney Domingos Ferreira 
de Souza e Santos (813.463.604-72). 

1.2. Unidades jurisdicionadas: Fundo Nacional de Saúde/MS; Estado do Rio Grande do Norte. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: 
1.7.1. dar ciência ao Estado do Rio Grande do Norte de que o recolhimento tempestivo da quantia 

acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela 

regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento 
pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de 

juros moratórios; 
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1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 64) ao Estado do Rio Grande do Norte. 

ACÓRDÃO Nº 3843/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb repassados ao 
Município de São Caetano/PE; 

Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades 

ou ilegalidades denunciadas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea “a”; 237 e 235 do Regimento Interno do 
TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher 
os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) ao 

representante e ao Município de São Caetano/PE, e arquivar o processo. 
1. Processo TC-007.787/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Unidade jurisdicionada: Município de São Caetano/PE. 
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEducação). 

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

ACÓRDÃO Nº 3844/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-005.722/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Marise Carvalho Silveira (248.340.506-10). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3845/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Antelma Neves 

Pereira, emitido pelo Conselho da Justiça Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de 
“quintos/décimos” após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, 
em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 
a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 

exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já 

nos casos de “quintos/décimos” recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de 
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decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros 

concedidos aos servidores; 
Considerando que inexistem nos autos documentos que indicam a origem da parcela de 

“quintos/décimos”, se deferida com base em decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda em 
decisão administrativa; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MP/TCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sra. Antelma Neves Pereira 
e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de 

boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e 
expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-006.725/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Antelma Neves Pereira (225.631.801-04). 
1.2. Órgão: Conselho da Justiça Federal. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao 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: 
1.7.1. determinar ao Conselho da Justiça Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 
1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 
julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; e 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 

valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3846/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.852/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessadas: Antonia Luciaelena Alves da Silva (182.779.851-34); Eunice Antonia Oliveira 
Bento (210.248.391-68); Maria Zeneide Camara Barros (056.283.342-00); Natalia dos Santos Ferreira 

(106.725.592-34); Rosa Maria Lobato Sasano (001.617.992-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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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. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3847/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Cesar 
Gonçalves Rodrigues, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - TRE/RO e submetido a este 

Tribunal para fins de registro; 
Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou a inclusão irregular nos proventos, por 

força de decisão judicial transitada em julgado, de parcelas decorrentes da incorporação de 
“quintos/décimos” de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os 

períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 
Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 

a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 

exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 

Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 
julgado; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé 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, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Cesar Gonçalves 
Rodrigues e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente 

recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudênc ia 
do TCU, e expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-007.412/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Paulo Cesar Gonçalves Rodrigues (669.581.487-20). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - TRE/RO. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações: 
1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Paulo Cesar 
Gonçalves Rodrigues, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida 
ciência, sem prejuízo de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas 
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de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma 

vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos 
termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, 

a emissão de novo ato concessório. 

ACÓRDÃO Nº 3848/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 

aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.499/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ernesto Fernandes Bitencourtt (356.766.981-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 3849/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Emmerich Beringer 

Júnior, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins 

de registro; 
Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de “quintos/décimos” de funções comissionadas exercidas após a 
edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento 

posterior à data limite de 8/4/1998; 
Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 

a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 
exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 

Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 
julgado, em 01/08/2006 (Ação Ordinária n. 2004.34.00.048565-0 movida pela Associação Nacional dos 

Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA, peça 3, p. 38); 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 

será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé 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, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 
e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Emmerich Beringer 
Júnior e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente 
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recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudênc ia 

do TCU, e expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-008.105/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Emmerich Beringer Júnior (011.930.178-40). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 
substituição ao 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. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo 
de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos incorporadas 

com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por 
decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação 

de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 
concessório. 

ACÓRDÃO Nº 3850/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Vânia Maria de 
Lima Barbosa, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de 
“quintos/décimos” após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, 

em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 
Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 

a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 
exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 
somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 

será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já 
nos casos de “quintos/décimos” recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de 
decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros 

concedidos aos servidores; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1726/2021 - 2ª Câmara (relator Ministro Raimundo 

Carreiro), o TCU, além de considerar ilegal o ato concessório de aposentadoria (número 38508/2017) da 
Sra. Vânia Maria de Lima Barbosa, determinou à Câmara dos Deputados que transformasse a vantagem de 
“quintos/décimos” atribuída à aludida interessada, decorrente do exercício de função comissionada 

posteriormente a 8/4/1998, em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, 
conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 

Considerando que o órgão de origem deu cumprimento à determinação do TCU, transformando a 
vantagem de “quintos/décimos” atribuída à Sra. Vânia Maria de Lima Barbosa, em parcela compensatór ia 
a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos moldes do mencionado Recurso Extraordinár io 

638.115; 
Considerando que, mesmo com a implementação da parcela compensatória a ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, ainda assim a incorporação da vantagem de “quintos/décimos”, decorrente do 
exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998, é ilegal por falta de amparo na norma de 
regência; 
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Considerando, ainda, que este Tribunal, assim como em outros processos de aposentadorias deferidas 

pela Câmara dos Deputados, verificou que aquele órgão promoveu reajuste indevido das parcelas de 
“quintos/décimos” com base na Lei 13.323/2016; 

Considerando que os “quintos/décimos” incorporados até a edição da Lei 9.527/1997, de acordo com 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devem ser atualizados conforme os critérios adotados para 
a revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, pois desde então ostentam natureza de 

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.516.357 - RS. 
Relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/6/2018); 

Considerando que a Lei 13.323/2016, que reajustou a remuneração dos servidores da Câmara dos 
Deputados e disciplinou o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se 
caracteriza como uma lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; 

Considerando que, nos casos em que detectado o reajuste indevido da parcela de “quintos/décimos” 
pela Lei 13.323/2016, este Tribunal determinou à Câmara dos Deputados que promovesse o ajuste nas 

parcelas de “quintos/décimos” para que voltassem a refletir os valores anteriores à vigência daquele 
diploma legal (Acórdãos 3.538, 6.278 e 10.240, todos de 2021, da Primeira Câmara e de relatoria do 
ministro Vital do Rêgo; e 6.857/2021 - Segunda Câmara, relator ministro Raimundo Carreiro); 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MP/TCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Vânia Maria de Lima 

Barbosa e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente 
recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudênc ia 
do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-008.808/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Vânia Maria de Lima Barbosa (289.704.541-87). 

1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Orientação: 
1.7.1. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação 

deste Acórdão, adote as seguintes providências: 
1.7.1.1. abstenha-se de realizar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, 

sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, 
do Regimento Interno/TCU; 

1.7.1.2. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos após a edição da Lei 

13.323/2016, no valor da parcela compensatória e dos “quintos/décimos” incorporados, para que voltem a 
corresponder às quantias vigentes antes do advento da referida norma; 

1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 
valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 
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1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da interessada e promova seu cadastro 

no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada neste processo (reajuste indevido das parcelas de 
“quintos/décimos” com base na Lei 13.323/2016), devendo ser submetido a este Tribunal, nos termos da 

IN/TCU 78/2018; e 
1.7.2. esclarecer à Câmara dos Deputados que, a despeito da negativa de registro do ato concessório, 

a vantagem de “quintos/décimos” incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 

8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez transformada em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 638.115/CE, não impõe a legalidade do ato. 

ACÓRDÃO Nº 3851/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jorge Luis Jardim 

Menezes, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, e submetido a este Tribunal para fins 
de registro; 

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou a inclusão irregular nos proventos, por 
força de decisão judicial transitada em julgado, de parcelas decorrentes da incorporação de 

“quintos/décimos” de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os 
períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 
a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 
exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 

pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 
Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 

será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé 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, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 
e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Jorge Luis Jardim 
Menezes e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente 
recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudênc ia 

do TCU, e expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-008.855/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jorge Luis Jardim Menezes (224.613.533-87). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região/MA. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinação: 
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1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que, no prazo de 15 (quinze) dias 

a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo 

de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos incorporadas 
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por 
decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação 

de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 
concessório. 

ACÓRDÃO Nº 3852/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.948/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Rubem Carlos Araujo Guedes (032.565.374-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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 3853/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de 

aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.955/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Carlito Ferreira Soares (157.250.906-63); Josue da Silva Leite (034.007.866-91); 
Nelise Marcia Sales (219.018.216-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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 3854/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 

aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.979/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Gersuliano da Silva Pinto (039.797.172-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3855/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Joselita Pereira de 

Lima, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e submetido a este Tribunal para fins de 
registro; 

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou a inclusão irregular nos proventos, por 
força de decisão judicial transitada em julgado, de parcelas decorrentes da incorporação de 

“quintos/décimos” de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os 
períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 

a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 
exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 

pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 
Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 
somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 

será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MP/TCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 
e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Joselita Pereira de Lima 

e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de 
boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e 

expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-009.451/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Joselita Pereira de Lima (064.518.498-55). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinação: 

1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo 

de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos incorporadas 
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por 

decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação 
de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 
concessório. 
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ACÓRDÃO Nº 3856/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Tercilia Maria 
Gonçalves de Oliveira Maestrali, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido a este Tribuna l 

para fins de registro; 
Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de 

“quintos/décimos” após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, 
em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 
a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 
exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 

pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já 
nos casos de “quintos/décimos” recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de 

decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros 
concedidos aos servidores; 

Considerando que inexistem nos autos documentos que indicam a origem da parcela de 
“quintos/décimos”, se deferida com base em decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda em 
decisão administrativa; 

Considerando que os pareceres exarados nos autos são no sentido da ilegalidade do pagamento de 
anuênios, tendo em vista que o tempo de serviço da interessada estaria indevidamente majorado, com 

cômputo, para fins de anuênios, de períodos não contínuos; 
Considerando, todavia, que é regular a contagem, para fins de anuênios, do tempo de serviço prestado 

por servidores públicos da União regidos pelo regime celetista antes da edição da Lei 8.112/1990, desde 

que tenham permanecido sob o regime da mencionada lei, em algum momento, no período entre 12/12/1990 
e 10/12/1997, no caso de serviços prestados a sociedades de economia mista e a empresas públicas federais 

(v.g. Acórdão 11.318/2020 - 1ª Câmara, rel. min. Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 3.416/2022 - 2ª 
Câmara, de minha relatoria; Acórdão 4.697/2014 - 1ª Câmara, rel. Benjamin Zymler; e Acórdão 2.306/2011 
- 2ª Câmara, rel. min. subst. André de Carvalho); 

Considerando, ainda, que o art. 100 da Lei 8.112/1990 ordenou a contagem, para todos os efeitos, do 
tempo de serviço público federal, sem ressalvar tempo de serviço público prestado em regime jurídico 

diverso nem interrupção de vínculo laboral com a Administração, não há ilegalidade no pagamento de 
anuênios à Sra. Tercilia Maria Gonçalves de Oliveira Maestrali; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Tercilia Maria 
Gonçalves de Oliveira Maestrali e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das 

quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da 
Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-009.513/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Tercilia Maria Gonçalves de Oliveira Maestrali (275.576.771-53). 
1.2. Órgão: Superior Tribunal de Justiça. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 

1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 
comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 

julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; e 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 
valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3857/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.611/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Dyeiglas Santos da Costa (075.685.502-06). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3858/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Rodrigo Vianna 
Speller, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS e submetido a este Tribunal para 

fins de registro; 
Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou a inclusão irregular nos proventos, por 

força de decisão judicial transitada em julgado, de parcelas decorrentes da incorporação de 
“quintos/décimos” de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os 

períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 
Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 

a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 

exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 

Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 
julgado; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 
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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, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 
e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Rodrigo Vianna Speller 
e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de 

boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e 

expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-009.898/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Rodrigo Vianna Speller (246.977.026-20). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinação: 
1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS que, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo 

de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos incorporadas 
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por 

decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação 
de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 

concessório. 

ACÓRDÃO Nº 3859/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação 

Universidade de Brasília, em favor de Florencio Figueiredo Cavalcanti Neto (119.147.931-53), 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) apontam inclusão irregular nos proventos de parcela 

relativa a plano econômico, URP de 26,05%, que já deveria ter sido absorvida pelas reestruturações 
posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; 

Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 
quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); 

Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam 

indefinidamente aos vencimentos, dado que têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente 
até a reposição das perdas salariais ocorridas até então, o que se daria na primeira data-base seguinte àquela 

que serviu de referência ao julgado (Acórdãos 1.614/2019 - Plenário e 12.559/2020 - 2ª Câmara); 
Considerando, no entanto, que a unidade de origem anexou Mandado de Segurança, onde o sindicato 

da categoria obteve decisão judicial favorável aos seus filiados no sentido de manter os percentuais alusivos 
ao Plano Verão (URP de 26,05%); 

Considerando que TCU pode promover apreciação de mérito pela ilegalidade de ato de pessoal, em 
posição contrária ao decidido pelo Poder Judiciário, ainda que persistam os efeitos dessa decisão, cabendo 

determinação ao órgão de origem para que acompanhe o desfecho da decisão judicial supracitada, devendo 

retirar a vantagem caso a União obtenha êxito no recurso ou ela seja modificada até o seu trânsito em 
julgado; 
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Considerando 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; 

Considerando que há muitos precedentes do TCU no mesmo sentido, a exemplo dos Acórdãos 

1.357/2022-TCU-Plenário, Min. Vital do Rêgo, 3.036/2022-TCU-1ª Câmara e 2.829/2022-TCU-1ª 

Câmara, Min. Benjamim Zymler, 1.645/2021-TCU-2ª Câmara, de minha lavra. 

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; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 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, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 

registro, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC 010.385/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Florêncio Figueiredo Cavalcanti Neto (119.147.931-53). 

1.2. Órgão: Fundação Universidade de Brasília. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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: 

1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 

1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado, na 

hipótese de vir a ser desconstituída a decisão judicial que a sustenta; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, encaminhando ao TCU, no prazo de 

30 (trinta) dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução-TCU 

170/2004; 

1.7.2. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 1.7.1. 

(e subitens) deste Acórdão. 

ACÓRDÃO Nº 3860/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Sergio de Sá Marinho, 

emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de 

“quintos/décimos” após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, 

em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 

a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionad as 

exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 

pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 

será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já 

nos casos de “quintos/décimos” recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de 

decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros 

concedidos aos servidores; 
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Considerando que, segundo informações do controle interno do TRF/2ª Região, “a 

atualização/concessão da VPNI ocorreu por força de decisão administrativa proferida no Processo CJF 
nº 2004164940 c/c Processo STJ nº 2389/2002” (peça 3, p. 5); 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé 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, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Sergio de Sá Marinho e 
negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de 

boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e 
expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-010.416/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Sergio de Sá Marinho (606.880.097-00). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações: 
1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 
1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 
julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; e 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos 
valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3861/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria do Socorro 
Rodrigues Ibanez, emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins 
de registro; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pelo pagamento de algumas das seguintes rubricas, que devem ser absorvidas na estrutura remuneratór ia 

dos servidores públicos federais (ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, 
conforme o caso): a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP 
de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); 

d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 95.689/1988, 
concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e 

técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; f) 
percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 
e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; g) 
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vantagem de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de 

reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e h) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente 
para proventos de aposentadoria e pensão civil; 

Considerando que a sentença que reconhece 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 (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 

26/11/2014); 
Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o 

pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha 
exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); 

Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); 
Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam 

indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a 
reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que 
serviu de referência ao julgado (Acórdãos 1.614/2019 - Plenário e 12.559/2020 - 2ª Câmara); 

Considerando que a despeito de restar configurada a eventual ilegalidade na correspondente parcela 
como URP, mas estando a aludida parcela sob os efeitos de decisão liminar concedida pelo Supremo 

Tribunal Federal no MS 26.156, o TCU deve deixar de determinar a imediata cessação dos correspondentes 
pagamentos; 

Considerando 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; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator Ministro Walton 

Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro 

mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a 
ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 

desta Corte de Contas; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 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, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria do 
Socorro Rodrigues Ibanez e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento 

das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 
da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos 

1. Processo TC-010.421/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria do Socorro Rodrigues Ibanez (182.522.491-91). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 26.156 /DF em trâmite no 

Supremo Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa,  
implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida 

decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%, bem como 

promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 
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8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definit iva 

não disponha de modo contrário; e 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 
valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3862/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-010.512/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Antonio Murilo Rodrigues (056.768.944-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de 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 3863/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Denise Menusier 
Soares de Mello, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a 

este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de 

“quintos/décimos” após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, 
em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 
a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 
exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 

pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já 
nos casos de “quintos/décimos” recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de 

decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros 
concedidos aos servidores; 

Considerando que inexistem nos autos documentos que indicam a origem da parcela de 
“quintos/décimos”, se deferida com base em decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda em 
decisão administrativa; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MP/TCU. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Denise Menusier 

Soares de Mello e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias 

indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da 

Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-010.903/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Denise Menusier Soares de Mello (689.323.917-34). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao 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: 

1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que, no prazo de 

15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 

1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em 

julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; e 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 

valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3864/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Edson Gotardo, 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro;  

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou a inclusão irregular nos proventos, por 

força de decisão judicial transitada em julgado, de parcelas decorrentes da incorporação de 

“quintos/décimos” de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os 

períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 

a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 

exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 

pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 

Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 

será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

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, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Edson Gotardo e negar 
registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé 

pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir 
a determinação contida no subitem 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-010.989/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Edson Gotardo (742.464.027-53). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinação: 
1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo 
de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos incorporadas 

com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por 
decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação 

de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 
concessório. 

ACÓRDÃO Nº 3865/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-011.004/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Elisio de Araujo Costa (065.764.865-53); Selma Emilia Soares (052.246.288-06). 
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de 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 3866/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 

aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-011.047/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Jose Henrique Gonsalves da Cruz (108.229.255-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3867/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Viviane de Oliveira Maciel Farinassi. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista, que prorrogou a validade do referido certame 

público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

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; e 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 
71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 
259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 

pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.527/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Viviane de Oliveira Maciel Farinassi (796.167.719-49). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao 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: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
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ACÓRDÃO Nº 3868/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Jose Reinaldo de Sousa Nascimento. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista, que prorrogou a validade do referido certame 

público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

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. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 
71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 

259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.528/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Jose Reinaldo de Sousa Nascimento (852.913.233-53). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao 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: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3869/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 

Sr. Rodrigo Scandolara Zeferino. 
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Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista, que prorrogou a validade do referido certame 

público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

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; e 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 
71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 
259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 

pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.535/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Rodrigo Scandolara Zeferino (919.375.230-04). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao 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: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3870/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, 

e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal 
a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-007.410/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Alexandre Monteiro de Queiroz (011.448.671-93); Marcelo Vicentini Ribas 

(011.928.470-75). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3871/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de 

pensão militar a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-001.368/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Valdivia Maria Goncalves de Almeida Morano (071.328.038-75). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de 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 3872/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão militar à Sra. Maria de Lourdes 

Ribeiro Fontes, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou que a interessada recebe recursos do erário 

por três fontes (a pensão militar, uma aposentadoria e uma pensão pagas pelo INSS); 
Considerando que a redação original do art. 29 da Lei 3.765, de 04/05/1960, permitia a acumulação : 

a) de duas pensões militares; ou b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, 

vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil; 
Considerando que o art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215, de 

31/08/2001, passou a permitir a acumulação: I) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, 
reforma, vencimentos ou aposentadoria; ou II) de uma pensão militar com a de outro regime, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; 

Considerando que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em qualquer 
das situações acima descritas, é ilegal a acumulação de três rendimentos, devendo o benefíc io 

previdenciário do INSS ser computado no limite estabelecido no art. 29 da Lei 3.765/1960, nos termos dos 
Acórdãos 4.847/2017 e 3.653/2011 (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho), e 3.038/2022, 7.942/2018 
e 8.721/2017 (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), todos da 2ª Câmara, bem como dos precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça (v.g. AgRg no Resp 989.802/RJ e no Resp 1.434.168/RS) e dos Tribuna is 
Reginais Federais (v. Apelação Cível nº 2005.33.000084718 - TRF 1ª Região e Apelação em Mandado de 

Segurança 70012 - TRF 2ª Região); 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de pensão militar à Sra. Maria de Lourdes 

Ribeiro Fontes e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias 
indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-005.733/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Maria de Lourdes Ribeiro Fontes (283.973.868-66). 

1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao 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: 

1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 

1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a 
autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento 
Interno/TCU; 

1.7.1.2. oriente a interessada, Sra. Maria de Lourdes Ribeiro Fontes, sobre a possibilidade de optar, a 
qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 

3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Aeronáutica; e 
1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a exime da 

devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, 
e encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Tribunal o comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3873/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 
pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-007.527/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Leane Maria dos Santos Santana da Silva (397.854.409-15); Leoneide Luzia dos 

Santos (699.631.009-10); Marcia Aparecida Mendes de Almeida (011.080.517-82); Maura Lucia Mendes 

de Almeida da Silva (624.902.737-87); Mirian Mendes de Almeida (816.338.587-15); Monica Cristina 
Aparecida Mendes de Almeida (081.493.947-37). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3874/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de pensão militar instituída pelo Sr. 
Marley de Albuquerque Araujo em favor da Sra. Gisele de Albuquerque Araujo (filha do instituidor), 

emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou ter havido majoração de proventos para o 
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posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez 

posterior à reforma do instituidor; 
Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 

2.225/2019 - Plenário, decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para 
extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; 

Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 
1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade 
e denegação de registro do ato em exame; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; 

Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 

39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato da pensão militar instituída pelo Sr. 
Marley de Albuquerque Araujo em favor da Sra. Gisele de Albuquerque Araujo, dispensar o ressarcimento 

das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 
da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 

abaixo: 
1. Processo TC-009.100/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Gisele de Albuquerque Araujo (047.452.947-94). 

1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinação: 

1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação 
deste Acórdão, que: 

1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a 

autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento 
Interno/TCU; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 
valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 
1.7.1.3. emita novo ato de concessão de pensão militar em favor da interessada e promova seu 

cadastro no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada neste processo, devendo ser submetido a 
este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

ACÓRDÃO Nº 3875/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de 
pensão militar a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.120/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 
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1.1. Interessadas: Adriana Vasconcelos da Nobrega (616.189.503-04); Ana Karina Vasconcelos da 

Nobrega (514.884.503-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3876/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de 

pensão militar a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.121/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Maria Elisa de Oliveira Santos (073.938.718-90); Virginia Maria de Oliveira Santos 

(042.629.051-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3877/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. José Maria Botelho 

em favor das Sras. Ana Maria Vale Farias (ex-esposa pensionada) e Fátima Eugenia Salomão Botelho 
(cônjuge), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou ter havido majoração de proventos para o 
posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez 

posterior à reforma do instituidor; 
Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 

2.225/2019 - Plenário, decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para 
extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; 

Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 
1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade 
e denegação de registro do ato em exame; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; 

Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise; 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 

39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. 
José Maria Botelho em favor das Sras. Ana Maria Vale Farias (ex-esposa pensionada) e Fátima Eugenia 
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Salomão Botelho (cônjuge), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé 

pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem 
prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-010.546/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Ana Maria Vale Farias (234.856.633-87) e Fátima Eugenia Salomão Botelho 

(081.572.433-00). 
1.2. Órgão: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 

substituição ao Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste 

Acórdão, que: 
1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a 

autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento 
Interno/TCU; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução 
dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam 
providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências; 

e 
1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor das interessadas e promova seu 

cadastro no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada neste processo, devendo ser submetido a 
este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

ACÓRDÃO Nº 3878/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 
pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-010.580/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Admilson Leite da Silva (742.985.501-68); Eliane Roberta Andrade Dias 

(095.715.628-66); Margareth da Silva (404.599.691-53); Maria das Graças Cotinhola Tupikin 
(317.421.491-20); Marilene da Silva Mufalo (366.458.181-49); Marily Leite da Silva Ajala 
(861.707.911-87); Rita Cassia de Arruda (100.414.748-13); Tania Mara de Arruda Nascimento 
(408.162.301-53); Tania Regina Leite da Silva (742.844.011-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3879/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, incisos III e V, alínea a, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a 
determinação constante do subitem 9.6 do Acórdão 827/2020 - 1ª Câmara e remeter o processo à Secretaria 
de Gestão de Processos - Seproc, para a adoção das providências a seu cargo, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-005.008/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Apenso: TC-025.893/2021-1 (Cobrança Executiva). 
1.2. Responsável: Ivon Rates da Silva (321.920.102-49). 
1.3. Órgão/Entidade: Município de Envira/AM. 
1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.7. Representação legal: Katiuscia Raika da Camara Elias (5225/OAB-AM), representando Ivon 

Rates da Silva; Luciene Helena da Silva Dias (4.697/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de 
Envira/AM. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3880/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 
Regional Federal da 3ª Região em favor de Deise Fernandes Ferraz; 

Considerando que, em 31/5/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor 
de Deise Fernandes Ferraz (à Peça 3 sob o n.º 37736/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da 
indevida incorporação da vantagem como “quintos ou décimos” de função, a 2ª Câmara do TCU prolatou 
o Acórdão 2.803/2022 pela seguinte linha: 

“(...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 
pagamentos inerentes aos “quintos ou décimos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no 
bojo do RE 638.115-CE; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região adote as seguintes medidas: 
9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos” de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 
parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 

cada exercício financeiro; 
9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos” de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª  Região 
verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e 
conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 
exercício financeiro;(...);” 

Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região foi notificada 
sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 26.353/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do 
expediente ocorrido em 13/6/2022 (Peça 13); 

Considerando que, em 23/6/2022, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
compareceu à Peça 15, por intermédio de Rodrigo Oliva Monteiro como Juiz-Federal Vice-Diretor do Foro 
da Seção Judiciária de São Paulo, e solicitou a prorrogação, por mais 20 (vinte) dias, do prazo fixado para 
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o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.803/2022-TCU-2ª 

Câmara, ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: “Considerando as dificuldades de localização 
da servidora e a eventual necessidade de envio do Processo de Revisão de Aposentadoria ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para expedição de novo ato concessório, alterando a 
fundamentação original (...)”; 

Considerando que, à Peça 19, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido 
de prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias, “a contar da decisão que vier a ser proferida”, podendo 
esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução nº 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Rodrigo Oliva Monteiro, 
como Juiz-Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, e, assim, autorizar 

excepcionalmente a prorrogação, por 20 (vinte) dias, do prazo para o atendimento das determinações 
proferidas pelo Acórdão 2.803/2022-TCU-2ª Câmara, devendo o novo prazo ser contado a partir da 
notificação da presente deliberação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar 
a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-001.224/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Deise Fernandes Ferraz (CPF 004.090.728-77). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à 

administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para ciência e adoção das providências 
cabíveis dentro do novo prazo fixado. 

ACÓRDÃO Nº 3881/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária em favor de Gilmar Ferre Cavalcante; 
Considerando que, em 17/5/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor 

de Gilmar Ferre Cavalcante (à Peça 3 sob o n.º 69289/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da 
indevida continuidade na destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos 
econômicos sem a necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações 

na estrutura remuneratória, a 2ª Câmara do TCU prolatou o Acórdão 2.441/2022 pela seguinte linha: 
“(...) 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Gilmar Ferre Cavalcante 

(à Peça 3 sob o n.º 69289/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na 
destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a 
necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura 
remuneratória; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 
Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de 
que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o 
eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 
do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 
(trinta) dias; 
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9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria apontada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste 
Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.”; 

Considerando que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária foi notificado sobre o 
aludido acórdão por intermédio do Ofício 22613/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do 
expediente ocorrido em 24/5/2022 (Peça 12); 

Considerando que, em 28/6/2022, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
compareceu às Peças 13 e 14, por intermédio de Carlos Augusto de Almeida como o Coordenador-Geral 
de Gestão de Pessoas do Incra - DOH, e solicitou a prorrogação, por mais 20 (vinte) dias, do prazo fixado 
para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 2.441/2022-TCU-2ª 
Câmara, ao ter, para tanto, apresentando a seguinte motivação: “Em conformidade com as informações 
prestadas pela Divisão de Administração de Pessoal (DOH-2), desta Coordenação, conforme o Despacho-
DOH-2 SEI n.° 13115921, ainda não foi obtida a notificação, devidamente recibada, pelo servidor 
aposentado, GILMAR FERRE CAVALCANTE, em cumprimento ao Acórdão n.º 2441/2022-TCU-2ª 
Câmara, encaminhado pelo Ofício 22613/2022-TCU/Seproc, de 20/05/2022”; 

Considerando que, à Peça 16, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido 
de prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias, “a contar da decisão que vier a ser proferida”, podendo 
esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução nº 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada às Peças 13 e 14 por Carlos Augusto 
de Almeida, como Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas do Incra - DOH, e, assim, autorizar 
excepcionalmente a prorrogação, por 20 (vinte) dias, do prazo para o atendimento das determinações 
proferidas pelo Acórdão 2.441/2022-TCU-2ª Câmara, devendo o novo prazo ser contado partir da 
notificação da presente deliberação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar 
a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-004.224/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Gilmar Ferre Cavalcante (CPF 150.849.221-20). 
1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do 
novo prazo fixado. 

ACÓRDÃO Nº 3882/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de reforma relacionado no item 1.1 deste Acórdão, 
de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-011.186/2022-4 (REFORMA) 
1.1. Interessado: Paulo Sampaio (105.378.807-04). 
1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 3883/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução nº 246, de 2011, e na Súmula nº 145 do TCU, em promover a retificação, por erro materia l, 
do item 9.3 do Acórdão 3.293/2022 prolatado pela 2ª Câmara do TCU, na Sessão de 5/7/2022 (Ata 
nº 22/2022), mantendo inalterados todos os demais termos do referido acórdão, em sintonia com os 
pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo, para tanto, de prolatar as seguintes medidas: 

(i) onde se lê: 
“(...) 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da 

Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, para que a Fundação Padre Leonel Franca 
comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento do correspondente 
débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a 
atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes 
condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

31/3/2000  2.545,33  

31/3/2000  6.010,33  

(...)  (...)  

18/10/2000  4.728,68  

18/10/2000  1.349,75  

18/1020/00  8.185,12  

18/10/2000  2.751,63  

20/10/2000  830,00  

(...)  (...)  

(...)”; 
(ii) leia-se: 
“(...) 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da 

Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, para que a Fundação Padre Leonel Franca 
comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento do correspondente 
débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a 
atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes 
condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

31/3/2000  2.545,33  

31/3/2000  6.010,33  

(...)  (...)  

18/10/2000  4.728,68  

18/10/2000  1.349,75  

18/10/2000  8.185,12  

18/10/2000  2.751,63  

20/10/2000  830,00  

(...)  (...)  
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 (...)”; 
(iii) e proferir a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 
1. Processo TC-016.330/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Fundação Padre Leonel Franca (CNPJ 28.019.214/0001-29) e Laércio Dias de 

Moura (CPF 603.262.637-72). 
1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
1.6. Representação legal: 
1.6.1. Denise Kahl Stuart Beck (OAB/RJ 93.572) e Cristiana Mantuano Muanis Trindade (OAB/RJ 

83.337), representando a Faculdades Católicas; e 
1.6.2. Sylvia Braga Tavares Paes (OAB/RJ 77.583), representando a Fundação Padre Leonel Franca. 
1.7. Providência: promover, por intermédio da Seproc, o célere prosseguimento do feito. 

ACÓRDÃO Nº 3884/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, 

formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., nos termos do art. 113, § 1º, da Lei 
n.º 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial (PP) n.º 1/2022 conduzido pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do Norte (Senar-RN) 
para a contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota, abrangendo o controle e a aquisição 
de combustíveis e lubrificantes, além da lavagem veicular, implantação e operação de sistema 
informatizado e integrado via WEB, com a disponibilização de cartão magnético a ser utilizado no 
fornecimento de combustíveis, lubrificantes e lavagem veicular através de postos credenciados, para 
atender a frota de veículos da regional, além de veículos locados, sob o valor estimado de R$ 298.300,00; 

Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender 
aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 

Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria sugerido o não conhecimento da 
presente representação, pois a ora representante teria, concomitantemente, apresentado o respectivo recurso 
junto ao certame no Senar-RN, salientando que, após a análise do referido recurso, o Senar-RN teria 
retificado o edital com vistas a excluir as falhas noticiadas; 

Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de 
decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar que não caberia ao Tribunal atuar como mera instância recursal 
em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração do Senar-RN no referido certame, 
ao passo que, após a análise do referido recurso, o Senar-RN teria retificado o edital com vistas a excluir as 
falhas noticiadas; 

Considerando, portanto, que o TCU deve promover o conhecimento da presente representação para, 
no mérito, anotá-la como prejudicada diante da superveniente perda do objeto; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 
250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.º 246, de 2011, em conhecer da 
presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante dos elementos de convicção até 
aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar 
suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar 
as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-003.256/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do 

Norte (Senar-RN) 
1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ: 05.340.639/0001-30). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), entre outros, representando 

a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
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1.7. Providências: 
1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora 

representante e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do 
Norte, para ciência; e 

1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU. 

ACÓRDÃO Nº 3885/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela SecexDesenvolvimento 

sobre os indícios de irregularidade nas Concorrências 1/2022, 2/2022 e 3/2022 promovidas pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para a concessão em direito real de uso dos 258 
lotes destinados à implementação de projetos agropecuários, agroindustriais e aquícolas, além de mineração 
e de turismo, sob o valor de R$ 79.038.926,97; 

Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender 
aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 

Considerando que a ora representante teria apontado, em síntese, os seguintes indícios de 
irregularidade: (i) escolha do menor valor de avaliação para os lotes como parâmetros a serem usados na 
concessão do direito real de uso para terceiros; e (ii) ausência de previsão editalícia sobre os requisitos de 
habilitação fiscal previstos na Lei n.º 8.666, de 1993, e na Resolução CAS-Suframa n.º 71, de 2019; 

Considerando que, após a pertinente diligência junto à Suframa, a unidade técnica teria assinalado 
que as informações apresentadas seriam suficientes para esclarecer a questão da avaliação dos bens 
integrantes das Concorrências 2/2022 e 3/2022, já que a decisão de conferir o menor valor aos bens 
licitados, entre as três faixas avaliativas, estaria fundamentada em normativo do órgão colegiado da 
autarquia, sem prejuízo da plausibilidade e motivação para a implementação de medidas que facilitassem a 
aquisição de grandes áreas por terceiros interessados em desenvolver atividades produtivas nesses locais; 

Considerando, ainda, que a Secex-Desenvolvimento emitiu o seu pronunciamento no sentido de que 
as informações apresentadas pela Suframa não teriam sido suficientes para eliminar as inconsistênc ias 
formais apontadas nos editais das Concorrências 1/2022, 2/2022 e 3/2022 em face, principalmente, da falta 
de exigência dos seguintes requisitos: (i) documento indicativo da eleição de administradores da empresa 
para as sociedade por ações; (ii) certidões negativas tributárias; e (iii) balanço patrimonial e demais 
demonstrações contábeis; 

Considerando que, após a análise final do feito (Peças 23-25), a unidade técnica propôs o 
conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo 
o envio de ciência preventiva e corretiva à Suframa sobre as falhas identificadas nos aludidos certames para 
serem adotadas as medidas cabíveis com vistas à futura prevenção dessas falhas detectadas no presente 
processo; 

Considerando, contudo, que a aceitação da proposta de preços vencedora nas aludidas concorrências 
não impediria a necessária revisão contínua dos valores para o respectivo direito real de uso, buscando 
assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do correspondente contrato, nos termos do art. 
40, XI, 55, III, e 65, II, “d”, da Lei n.º 8.666, de 1993, além do art. 37, XXI, da Constituição de 1988, até 
porque o contrato para a respectiva concessão em direito real de uso teria a vigência pelo longo período de 
dez anos, com as renovações em iguais e sucessivos períodos; 

Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de 
decidir, sem prejuízo, todavia, de promover o envio de ciência preventiva e corretiva sobre a contínua 
necessidade de, ao final de cada período de 12 meses, passar a, se for o caso, exigir a revisão dos valores 
para o respectivo direito real de uso, buscando assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-finance iro 
do correspondente contrato de concessão, nos termos do art. 40, XI, 55, III, e 65, II, “d”, da Lei n.º 8.666, 
de 1993, além do art. 37, XXI, da Constituição de 1988; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 
e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.º 246, de 2011, em conhecer da 
presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de 
convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, 
prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-005.564/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 
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1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex-
Desenvolvimento). 

1.2. Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: SecexDesenvolvimento. 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providências: 
1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9º, I, da Resolução TCU 

n.º 315, de 2020, para que, doravante, a Superintendência da Zona Franca de Manaus abstenha-se de 
incorrer nas falhas ora identificadas no presente processo e, especialmente, nas seguintes irregularidades: 

1.7.1.1. inexistência de previsão no edital para os licitantes apresentarem o documento indicativo da 
eleição de administradores da empresa, nas sociedades por ações, diante das falhas ora verificada nos editais 
das Concorrências 1/2022, 2/2022 e 3/2022 em desacordo com o art. 28, III, da Lei n.º 8.666, de 1993, e o 
art. 35, caput e § 5º, da Resolução-CAS Suframa n.º 71, de 2019; 

1.7.1.2. falta de exigência para os licitantes apresentarem as certidões negativas sobre a dívida ativa 
e os tributos administrados pela receita estadual e municipal para o domicílio ou a sede do licitante, sem 
prejuízo de outra equivalente, diante das falhas observadas nos editais das Concorrências 1/2022, 2/2022 e 
3/2022, com os respectivos projetos básicos, contrariando o art. 29, III, da Lei n.º 8.666, de 1993, e o art. 
35, caput e § 5º, da Resolução-CAS Suframa n.º 71, de 2019; 

1.7.1.3. falta de exigência para a apresentação de balanço patrimonial, além das demais 
demonstrações contábeis, para o último exercício social, além dos índices contábeis tendentes a comprovar 
a boa situação financeira do licitante, diante das falhas constatadas no edital da Concorrência n.º 2/2022, 
com o respectivo projeto básico, em dissonância com o art. 31, I, e § 5º, da Lei n.º 8.666, de 1993, e o art. 
35, caput e § 5º, da Resolução-CAS Suframa n.º 71, de 2019; 

1.7.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9º, I, da Resolução TCU 
n.º 315, de 2020, para que, ao longo de toda a vigência do correspondente contrato, a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus atente sobre a contínua necessidade de, ao final de cada período de 12 meses, 
promover a análise no mercado com vistas a, se for o caso, realizar a devida revisão dos valores para o 
respectivo contrato em direito real de uso, buscando assegurar, com isso, a manutenção do equilíbr io 
econômico-financeiro da correspondente concessão, nos termos do art. 40, XI, 55, III, e 65, II, “d”, da Lei 
n.º 8.666, de 1993, além do art. 37, XXI, da Constituição de 1988, sem prejuízo de, para tanto, fazer registrar 
essa análise, com toda a documentação e motivação para o ato de anual revisão, ou não, do contrato, no 
correspondente processo administrativo; 

1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Superintendência da 
Zona Franca de Manaus, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão; e 

1.7.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU. 

ENCERRAMENTO 
Às 10 horas e 57 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada 

pelo Presidente e homologada pela Segunda Câmara. 

ELENIR TEODORO GONCALVES DOS SANTOS 
Subsecretária da Segunda Câmara 

Aprovada em 2 de agosto de 2022. 

BRUNO DANTAS 
Presidente 
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