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PAUTAS 
 

1ª CÂMARA 
 

PAUTA DA PRIMEIRA CÂMARA 
Sessão Ordinária de 11/08/2020, às 15h 

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

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

OS PROCESSOS CONSTANTES DA PAUTA SERÃO APRECIADOS EM 

SESSÃO TELEPRESENCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO-TCU 
314/2020, QUE SERÁ TRANSMITIDA PELO CANAL DO TCU NO 

YOUTUBE. OS INTERESSADOS EM PRODUZIR SUSTENTAÇÃO ORAL 
DEVEM OBSERVAR O ART. 3º DA ALUDIDA RESOLUÇÃO 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
013.669/2016-8 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Cândido Mendes/MA 

Responsável: José Haroldo Fonseca Carvalhal 

Representação legal: não há 

  
021.745/2019-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Bahia 

Responsável: Universidade Federal da Bahia 

Representação legal: não há 

  
024.611/2020-4 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 

  
026.079/2016-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Serviço de Auditoria do Denasus/MS no Maranhão 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Caxias/MA 

Interessado: Serviço de Auditoria do Ministério da Saúde no Maranhão 

Representação legal: não há 

  
031.801/2019-6 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Maria Aparecida Daria e Silva Fonseca; Maria Rosa Furtado de Oliveira 

Macedo Dantas; Terezinha Rodrigues de Oliveira; Zulma Kury Nunes  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 

Representação legal: não há 

  
038.231/2019-0 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2018 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Paraíba 

Responsáveis: Joao Marcelo Alves Macedo e outros  

Representação legal: não há 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
001.015/2020-6 - 

  

Natureza: Reforma 

Interessados: Antuerpio Nemen; Edison Araujo Rodrigues; Helio Joao da Silva Silveira;  

Joao Canuto Madruga Duarte; Joao Delfino Antunes de Lima; Joao Ventura Lourenco dos 

Santos; Jose Eli dos Santos; Manoel de Oliveira Rodrigues; Nicanor Candido Castro; 

Onezino Schultz; Pedro Valter Rodrigues dos Santos; Portos Pereira Porto; Rudy Kurt Breit  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 

Representação legal: não há. 

  
001.530/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antonio Francisco Soares da Trindade; Edilson Neves; Elisete Franco 

Moreira Caldas; Jose Cardoso Miranda Filho; Maria do Rosario de Fatima Fernandes 

Damasceno 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há. 

  
001.678/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Anastacia de Sa Aragao; Ariovaldo Costa Filho; Edna Pereira de Oliveira;  

Elias Augusto de Moura; Fausto Pimentel de Oliveira; Maria Doroteia Pereira; Maria 

Irismar Siqueira Silva; Nietx Sousa Romero Assuncao; Pedro Carlos Braga Neto; Simone 

Maria Pinheiro Borges 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Fazenda  

Representação legal: não há. 

  
002.850/2001-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Glaucio Iratan de Almeida 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Paraná 

Representação legal: Mauro Cavalcante de Lima (OAB/PR 13.096), e outros. 

  
003.636/2018-6 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessada: Edna Maria da Silva Lima 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de 

Pernambuco 

Representação legal: não há. 

  
011.818/2020-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Luiz Flavio Vieira Toscani 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Uruguaiana/RS 

Representação legal: não há. 

  
011.943/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessada: Antonieta Maria de Oliveira Viana 

Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS 

Representação legal: não há. 

  
014.257/2010-6 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Reginaldo Soares do Rego 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 

Representação legal: não há. 

  
015.941/2010-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Leotina Pereira Lopes Mendonça; Lina Celso Pinheiro Ribeiro; Manoel 

Antonio Nunes Meireles; Maria Neuma Dias Castor; Maria das Graças Nunes Rocha; Maria 

dos Remédios Araújo de Sousa 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 

Representação legal: Helbert Maciel (OAB/PI 1.387), e outros. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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016.309/2002-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Alberto Rubens Nogueira Barros; Arlene Rosa Pereira Ramos; Edgard 

Ferreira da Costa; Francisco de Assis Cajuba de Brito; Marcos Crispim Monteiro; Maria de 

Jesus da Rocha Soares 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 

Representação legal: não há. 

  
016.615/2020-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Cecilia Pereira Paranagua; Clara Santos Dias; Consuelo de Moradillo  

Pereira; Ezucarle Arruda Diniz; Valdemir da Cruz Daltro Filho 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há. 

  
016.650/2020-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Alice de Fatima da Silva; Lauren Olivia Alves da Silva; Luciano Martins 

Neto; Maria Beatriz Camargo Cappello; Maria Helena Gattini Fabbri; Neirton Angelo da 

Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 

Representação legal: não há. 

  
016.733/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Maria Aparecida Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Fazenda  

Representação legal: não há. 

  
018.819/2020-6 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Jaciara/MT. 

Responsáveis: Abduljabar Galvin Mohammad, Ademir Gaspar de Lima e Max Joel Russi. 

Interessado: Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Representação legal: não há. 

  
023.092/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Ricardo da Silveira Chaves; Taina Cristine Ramos Guimaraes  

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Representação legal: não há. 

  
023.109/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Fernando Mazo Tavares de Oliveira; Jose Carlos Rapouso; Nilton Rodrigues 

de Jesus 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

Representação legal: não há. 

  
023.304/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Marianne Yang Yu 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há. 

  
023.893/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ellen Janen Pereira Sousa; Maria Aparecida de Matos; Marta Azevedo dos 

Santos; Michele Cezimbra Perim Gatinho; Nilton Marques de Oliveira; Raimundo  

Cavalcante Maranhao Neto; Valtuir Soares Filho; Vanda Micheli Burginski; Vera Lucia de 

Araujo Bozorg; Zilda Doratiotto de Salles Arevalo 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins  

Representação legal: não há. 

  
024.994/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Andrei Molim Pires; Joao Vitor Samuel Goncalves Mariano de Souza Castro; 

Jose Carlos Ferreira Junior; Newton Antonino Franca Filho; Tiago Moura 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há. 
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025.028/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Arthur Medeiros Branco; Mateus Oliveira Lamas da Veiga; Paulo Francisco 

Santos da Silva; Rickey Ferreira da Silva; Rodrigo Barbosa do Nascimento; Thiago Soares  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 

Representação legal: não há. 

  
026.320/2020-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: R2R Construções e Serviços 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - 

IBICT. 

Representação legal: Antonio Carlos Acioly Filho (OAB/DF 37.790), Thiago de Lima Vaz 

Vieira (OAB/DF 41.982).  

  
040.269/2019-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessadas: Cinthia Marcia da Silva; Clarissa Caldeira Costa; Claudenysy de Góis  

Vanderlei Morais; Claudete Silva Araujo Pinheiro; Claudia Lima de Sousa; Claudia Roberta 

de Sousa Araujo; Claudia de Souza; Claudiana de Brito Ferreira Mendes; Claudiane Alves 

de Oliveira; Claudinelia Fernandes de Souza Gomes  

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  

Representação legal: não há. 

  
040.414/2018-3 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2017 

Órgão/Entidade/Unidade: Autoridade de Governança do Legado Olímpico 

Responsáveis: Alexandre Batista Cerruti; Bruno Feitosa Barboza; Leonardo Maciel Gomes  

Machado; Luciano Martins Tavares; Paulo Márcio Dias Mello; Pedro Paulo Ribeiro Gomes  

Sotomayor; Sérgio Jean Tranjan 

Representação legal: Elani Mendes da Mota Silva, CPF 334.176.101-25. 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
001.520/2020-2 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessadas: Ivone Alves;; Leila Maria da Silva Valle; Maria da Penha Parteli Vichi;  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 

  
004.384/2020-2 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Hilleda Flores de Moraes; Ivna Tarsis D Affonseca Gusmao; Jocely 

Rodrigues Gomes da Silva; Myriam da Silva Bastos; Valdete da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
007.847/2019-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Representação legal: não há 

  
009.882/2004-3 - 

  

Natureza: Prestação de Contas Simplificada - Exercício: 2003 

Órgão/Entidade/Unidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 

Responsáveis: Benjamim da Silva Teixeira; Celso Calmon Nogueira da Gama Neto; Ilizeu  

Real Junior; José Francisco das Neves; Julio Cesar Gonçalves Correa; Lucas do Prado 

Netto; Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo; Maria Teresa Pereira Lima; Mario Sebastião 

Lopes Macieira; Vale S.A 

Representação legal: Silvia Regina Schmitt (OAB/RS 58.372) e outros, representando 

Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 

  
010.286/2014-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Braulio Pereira Lins; João Bosco Castro Teixeira; Normando Gomes  

Filgueiras 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba  

Representação legal: Carmen Rachel Dantas Mayer (OAB/PB 8.432) e outros, 

representando Joao Bosco Castro Teixeira 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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012.039/2017-9 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Ana Trindade da Silva; Eva Alves; Francisca Rejane de Miranda Barbosa; 

Joana de Souza Rodrigues; Maria Idelzuite Rosa 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

Representação legal: não há 

  
019.123/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Paulo Jorge de Matos Barreira 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há 

  
020.269/2020-0 - 

  

Natureza: Reforma 

Interessados: Rodrigo Simao de Souza; Winderson da Silva Ribeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 

Representação legal: não há 

  
023.862/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adriel Siqueira Bento; Amanda de Medeiros Lima; Eldher Bezerra de Sa; 

Fernanda Cavalcanti Ferreira; Jorge Tadeu Nogueira Nunes; Laudir de Castro Ferreira Neto; 

Mirrael Sousa Mesquita; Raimunda Aurilia Ferreira de Sousa; Thiago Bernardino de Sousa 

Castro; Virginio Abrahao Barreto Neto 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano 

Representação legal: não há 

  
023.880/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Agenor Sousa Santos Neto; Ana Carolina Toledo Reis Leite; Cleber de Lima 

Guerra; Daniela Larissa Gomes Fulanetti; Jessica Gisella Santos Pereira de Morais; Kenia 

Patricia Santos; Matheus Eliseu da Silva de Lima; Pedro Vasconcelos Rocha; Rute Santana 

Ramos da Silva; Wilker Bener de Sousa Chaves  

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Goiás  

Representação legal: não há 

  
024.004/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Amanda Cibelly Brito Gois; Elena Aladova; Fernando Sanchez Rodriguez;  

Lucas Ferreira Piccoli; Luciana de Medeiros; Luiz Carlos Radtke; Odirlei Silva Jesus; 

Patricia Rachel Fernandes da Costa; Paulo Roberto Severiano dos Santos; Reginaldo Alves 

Lins de Araujo Neto 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Representação legal: não há 

  
026.723/2016-6 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Estado de São Paulo 

Responsáveis: Instituto Seculo XXI; José Luiz Herencia 

Representação legal: não há 

  
031.757/2019-7 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Abigail Gomes da Silva; Aline Maria Pereira de Araujo; Arlete Barroso de 

Pinho; Cristina Machado Gomes Pereira; Edmeia Lima Dantas; Elzimar Lima Monteiro 

Mendes; Laurita Pereira da Rocha; Lidia Maria Pereira de Araujo Rangel; Luzimar Lima 

Monteiro; Marcia Maria Vasconcelos Attalla; Maria Argentina Diniz de Vasconcelos; 

Maria Jose Vasconcelos de Magalhaes Gomes; Maria Lucia Motta Runha Sannini; Maria 

de Lourdes Silva Souza; Monica Maria Pereira de Araujo; Odette de Figueiredo Seixas;  

Paula Canazaro da Silva; Rosa Maria Cavalcanti Pimentel; Vera Maria Gomes e Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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Ministro VITAL DO RÊGO 

  
002.174/2020-0 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Dinorah Vianna dos Passos; Edith Lydia da Silva Costa; Eufrazia da 

Conceicao Ferreira; Francisca dos Santos de Medeiros; Gloria Angelica Lombardi Sampaio;  

Lourdes de Abreu Oliveira Passos; Maria de Lourdes Faria da Motta; Marlene Couto 

Marinho; Norma Alves Teixeira; Olga Respino Sampaio; Silvino Pinto da Silva Filho;  

Zenaide Lucio Colbert Miranda; Zilda Pereira da Costa Braga. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal. 

Representação legal: não há. 

  
002.409/2020-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Infraestrutura 

Representação legal: não há. 

  
003.871/2019-3 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2018 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Nacional de Habitação. 

Responsáveis: Alessandra D Avila Vieira; Alvaro Cesar Lourenco; Andre Pedro Sobreiro  

Martins; Antonio Vladimir Moura Lima; Daniel de Oliveira Duarte Ferreira; Maria 

Henriqueta Arantes Ferreira Alves; Marta Garske; Nelson Teixeira da Silva. 

Representação legal: não há. 

  
005.757/2020-7 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Flaciclea Sampaio Barros; Maria Anna Moreira Garcia; Maria da Cruz de 

Faria Baeta Filho; Maria dos Santos Pimentel; Noemi Franco Cabral; Oliria Maria Silva de 

Carvalho; Raimunda Cremilda do Nascimento Vale; Rosa Betanha Burdim; Severina 

Ramos Freire; Zilma Pires de Siqueira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério das Comunicações. 

Representação legal: não há. 

  
007.489/2019-6 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Fernando Jorge Rodrigues Fraga. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Pará. 

Representação legal: não há. 

  
007.581/2019-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Araci Weiber Cúrdova; Arlene Mariani Fujihara; Arminda Peyerl Galon;  

Arminda Peyerl Galon; Benedito Francisco da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

Representação legal: não há. 

  
007.584/2019-9 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Dimas Ribeiro da Fonseca; Edmilson Vieira de Jesus; Elaine Maria de 

Santana; Elionete de Souza; Elizabeth Pitwak Machado Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

Representação legal: não há. 

  
007.590/2019-9 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Joana D Are Silva de Souza; Jose Candeia; Jose Dettoni; Jose Epaminondas  

de Souza Avelino; João Rodrigues Alves. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

Representação legal: não há. 

  
009.497/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Américo de Souza; Eduardo Hilgert Pereira; Heloisa Helena Zimmer Ribas 

Dias; Paulo Cesar Barboteo Pinto; Tânia Regina Jardim Lopes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas. 

Representação legal: não há. 
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011.434/2020-1 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

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

Responsáveis: Centro de Capacitação Canudos - Cecac; Gileno Damascena Silva. 

Representação legal: não há. 

  
011.764/2020-1 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessada: Teresa Vagner dos Reis. 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados. 

Representação legal: não há. 

  
013.070/2019-3 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Estrela do Norte/GO. 

Responsáveis: Baltazar Jose Boaventura; Wagney Silvestre Costa; Wellington José de 

Almeida. 

Representação legal: não há. 

  
013.365/2020-7 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Anna Maria do Nascimento; Clarice Bomfim de Araujo; Tereza Cristina 

Lopes Euphemio; Tânia Regina do Nascimento; Vanessa do Nascimento Barros. 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 

Representação legal: não há. 

  
013.385/2020-8 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Ângela Maria T F P Nogueira; Claudia Marcia T F de Nader; Cleusa Maria 

de Moraes Serpa; Edna Maria Toledo F Suter; Gisele Grande Levy T Barbosa; Graciela 

Levy Langsch. 

Órgão/Entidade/Unidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 

Representação legal: não há. 

  
013.397/2020-6 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Ceumar de Jesus Piedade; Elena de Jesus P de Matos; Eva Heloisa de Souza 

Soares; Regina Rodrigues de S. Santos; Sueli de Jesus Piedade Ennes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 

Representação legal: não há. 

  
014.728/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Carlos Henrique Merli de Oliveira; Cecilia Eugenia Ronzani; Danilo  

Henrique Lopes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos/ECT. 

Representação legal: não há. 

  
014.856/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Robson Disarz. 

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

Representação legal: não há. 

  
015.377/2020-2 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Giliane Carneiro dos Santos Portilho; Maria Eduarda Portilho Santiago. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército. 

Representação legal: não há. 

  
015.546/2004-6 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 

Responsáveis: Carmélia Maria Tavares de Souza Santos; Grupo Ok Construções e 

Empreendimentos Ltda.. 

Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha  

  
015.599/2020-5 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA 

Responsável: Marinalva Madeiro Neponucena Sobrinho 

Representação legal: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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016.558/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Amilton de Sena Santos; Antonio Momezo Neto; Cid Alves Pinto Junior; 

Elide Queiroz; Isabel de Arruda Martins; Jose Eriberto Silva Soeiro; Lilian Giannetti Nelson 

de Senna; Paulo Ricardo Brazeiro de Carvalho; Sandra Mara Albertini de Almeida; Sigfried  

Vasques Dominguez. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco Central do Brasil. 

Representação legal: não há. 

  
016.660/2016-1 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: José Farias de Castro. 

Responsáveis: Construtora Majestade Ltda - Me; José Farias de Castro; Omar de Caldas 

Furtado Filho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Brejo/MA. 

Representação legal: Walter de Sousa Barros. 

  
016.725/2020-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Alessandra Barcelos Carneiro; Braz Jose Schettino; Carlos Roberto Nolasco; 

Erisvaldo Lopes; Everson Antonio Gulmine; Fernando Marcelo Silva Boavista; Francisca 

Tais Menezes de Aguiar Sousa; Gilson Alves de Azevedo; Helen de Sousa Maia; Jesus de 

Sousa Lima. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

Representação legal: não há. 

  
017.293/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessada: Maria Hilda Ernesto Franklin. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 

Representação legal: não há. 

  
018.242/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Jubirai dos Anjos dos Santos Rodrigues. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 

Representação legal: não há. 

  
019.041/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Valeria Etgeton de Siqueira, Procuradora da República 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO. 

Representação legal: não há. 

  
019.101/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Anna Clara de Carvalho Silva; Barbara de Souza Dutra e Mello; Fabiane 

Mayra Ramos; Gabriel de Azevedo Marques Ferreira Pinto; Ian Maldonado Kuhl; Joao 

Pedro Vargas Sadler Guedes; Lais Silva Pessoa Franca; Luca Rodrigues Lunardelli; Marcus 

Vinicius da Silva Freire; Rafael Raul Vinhas Mioni Rodrigues. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica. 

Representação legal: não há. 

  
019.240/2015-5 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: Marly dos Santos Sousa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Lago-Açu/MA. 

Responsáveis: Fernando Luiz Maciel Carvalho; Marly dos Santos Sousa. 

Representação legal: Igor Mesquita Pereira (OAB/MA 15.416)  

  
019.296/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Oscar da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 

Representação legal: não há. 

  
019.796/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Adao Lopes Rubim. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal. 

Representação legal: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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020.549/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Solange Assunção Quintella. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Ceará. 

Representação legal: não há. 

  
022.776/2020-6 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Porto Seco Ponta Negra Armazenagem SPE LTDA 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 

Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546), Gabriela Alves Eulalio  

(OAB/DF 58.099). 

  
022.876/2020-0 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Carmelita Maria da Silva; Cilene Felix da Silva; Ivone Maciel do 

Nascimento; Maria José Borges de Moura; Maria Juveniva da Silva; Maria Urania de 

Queiroz Gonçalves; Terezinha Ferreira dos Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Fazenda. 

Representação legal: não há. 

  
022.959/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Jose Antonio da Silva Filho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. 

Representação legal: não há. 

  
023.120/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Deolinda de Souza Silva Santos; Geldra Arueira Almada; Glaucia Brasil 

Fonseca Bartolazzi; Jorge Chaves Magalhaes; Josane Willemen Gomes Mauricio; Jose 

Clovis Alves; Jose Renato de Souza Mauricio; Marnise Torres Matta Neves; Mauricio  

Carlos Ramos Moreira; Rose Mary Freitas Cordeiro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

Representação legal: não há. 

  
023.133/2020-1 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Ana Maria Pinto Nascimento; Antonio Carlos da Silva; Antonio Pedro 

Nodari; Jacira Aparecida da Silva; Joceli de Fatima Januario; Mario Isao Matsuda; Placido 

Jose de Oliveira; Regina Celia Santanna Braga; Ricardo William Kerr; Severina Nunes dos 

Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

Representação legal: não há. 

  
023.232/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Eugenio Augusto Lobato; Geraldo Antonio Graca dos Santos; Jair Vidal 

Pinto; Jucelia Torres da Silva; Manuel Dionisio de Sousa Neto Junior; Marcos Antonio de 

Souza; Marcos Jose de Moura Soares; Mario Brunet Pinheiro; Miguel Francisco do Serro;  

Nelson da Silva Novaes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

Representação legal: não há. 

  
023.277/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Tiago Penteado Pozza; Ugo Cesar da Fonseca Chieco; Valquiria Oliveira dos 

Santos; Victor Elias Ribeiro; Victor dos Santos Baptista; Vitor Silva Fagundes; Wanderley 

Audi Soares Pimentel; Wilix Gabriel Pastor Silva; Wilker Goulart; William Eduardo Morais 

Nepomuceno. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal. 

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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023.424/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessadas: Beatriz do Nascimento Chimenti; Erica Guimaraes de Barros; Fernanda 

Adaes Britto; Fernanda Mendes de Vuono Santos; Gabriela Bertti da Rocha Pinto; Gabriella 

de Oliveira Silva; Jaqueline da Silva Soares Souto; Natasha Maria Fernandes de Lima;  

Valeska Favoretti Serafim. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Representação legal: não há. 

  
023.515/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Famara de Souza Lemos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio  

Grande do Norte. 

Representação legal: não há. 

  
023.563/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Mario Martins Neves Junior; Valeria Batista da Silva. 

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

Representação legal: não há. 

  
023.688/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adail Ubirajara Sobral; Caroline Lopes Knackfuss; Eduarda da Silva 

Belloni; Marina Pereira Outeiro; Nauro da Silveira Junior; Thiago Lopes Trugillo da 

Silveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 

Representação legal: não há. 

  
023.839/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Felipe de Andrade Campos; Igor Barbosa Nunes Soares; Ivan Sayeg Marques 

do Nascimento; Jan Philip Matschulat; Jhonata Philipe da Silva Avelino; Joao Pedro Chaves 

Tieppo; Jorge Henrique Bedin; Talis Borges dos Santos; Vinicius Jose Pitta Hatab; Weidson 

Leal Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

Representação legal: não há. 

  
023.971/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Daniel Victor de Souza Barreira e Lira; Debora Lo Sciuto; Mauro Guilherme 

Maidana Capelari; Niria Costa Assis; Pablo Cardellino Soto; Patricia Almeida Gusmao;  

Paulo Meira Lima Mattos; Pedro Henrique Goncalves de Oliveira; Talita Maciel da Cruz 

Franqueira; Tiago Pereira Furtado de Souza. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade de Brasília. 

Representação legal: não há. 

  
024.122/2020-3 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgãos/Entidades/Unidades: Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde; Prefeitura 

Municipal de Passa Quatro/MG. 

Representação legal: não há. 

  
024.179/2020-5 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Goiás. 

Representação legal: não há. 

  
024.276/2020-0 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde; Prefeitura Municipal de Entre 

Folhas/MG. 

Representação legal: não há. 

  
025.045/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Arthur Cunha Marques da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército. 

Representação legal: não há. 
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025.083/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Marcela Goncalves Motta Maia. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. 

Representação legal: não há. 

  
025.103/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: David Souza Silva; Josimar Custodio Rocha. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco. 

Representação legal: não há. 

  
025.165/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Halisson Yoshinari Ferreira da Cruz. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Representação legal: não há. 

  
025.290/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Felipe Mendes de Vasconcellos; Lindiana Chagas Flores; Vinicius Santos da 

Silva; Washington Luis Viriato Sampaio. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Bahia. 

Representação legal: não há. 

  
026.002/2020-5 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região/SE. 

Representação legal: Renato Lopes (OAB/SP 406.595-B)  

  
029.221/2018-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ocimar Rufino Pereira 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Mantena/MG. 

Interessado: Fundo Municipal de Saúde. 

Representação legal: não há. 

  
029.846/2017-0 - 

  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

Recorrente: João Braga Dias. 

Responsáveis: João Braga Dias; Lindomar Araujo Bonifacio; Meiriane Ferreira Souza. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Amaturá - AM. 

Representação legal: Renata Andrea Cabral Pestana Vieira (OAB/AM 3.149), Luciene 

Helena da Silva Dias (OAB/AM 4.697)  

  
032.850/2017-4 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessada: Antonia da Frota Leite do Nascimento. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia. 

Representação legal: Everton Pedro de Souza Oliveira (OAB/AM 5.290)  

  
038.843/2019-6 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessada: Gilda Santos Barbosa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais. 

Representação legal: não há. 

  
040.880/2019-2 - 

  

Natureza: Reforma 

Interessados: Jorge Pacheco dos Santos Junior; Luiz Daniel Accioly Bastos; Paulo Cesar 

da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha. 

Representação legal: não há. 
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
009.269/2017-7 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2016 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo de Arrendamento Residencial 

Responsáveis: Alexsandra Camelo Braga; Antonio Henrique Pinheiro Silveira; Antônio 

Carlos Ferreira; Cleverson Tadeu Santos; Deusdina dos Reis Pereira; Fabio Ferreira Cleto;  

Fabio Soares da Silva; Fernando Ferraz Rêgo Neiva; Flávio Eduardo Arakaki; Fábio Lenza;  

Guilherme Estrada Rodrigues; Herminio Basso; Joaquim Lima de Oliveira; Jorge Fontes 

Hereda; José Carlos Medaglia Filho; José Henrique Marques da Cruz; José Urbano Duarte; 

Liana do Rego Motta Veloso; Lucas José Palomero; Marcos Fernando Fontoura dos Santos 

Jacinto; Marcos Roberto Vasconcelos; Marden de Melo Barboza; Maria Rita Serrano; 

Miriam Aparecida Belchior; Márcia Guimarães Guedes; Márcio Percival Alves Pinto; 

Mário Ferreira Neto; Nelson Antonio de Souza; Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante; Paulo 

Jose Galli; Pedro Augusto Junger Cestari; Priscila Grecov; Rauélison da Silva Muniz dos 

Santos; Ricardo Soriano de Alencar; Roberto Barros Barreto; Roberto Derzie de Sant Anna; 

Roberto Nogueira Zambon; Rubens Rodrigues dos Santos; Sergio Pinheiro Rodrigues; Stela 

Maris Monteiro Simão; Teotônio Costa Rezende; Valter Goncalves Nunes  

Representação legal: Guilherme Lopes Mai (OAB/DF 32261) e outros, representando 

Fundo de Arrendamento Residencial 

  
009.478/2004-9 - 

  

Natureza: Prestação de Contas Simplificada - Exercício: 2003 

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) 

Responsáveis: Airton Paulo Torres; Aldir Leite de Araújo Júnior; Álvaro Fernandes Freire 

Filho; Ana Maria de Sena; Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo; Eugênio Leopoldo 

Rosado Cascudo Rodrigues; Francisco Antônio Martins; Geraldo Dias de Oliveira; Hanna 

Yousef Emile Safieh; Irani Dutra de Siqueira; Josimar Nogueira de Lima; José Walter de 

Carvalho; Lázaro Mangabeira de Góis Dantas; Lucia Maria Pullen Parente; Manoel Alves 

Neto; Maria da Salete Medeiros Moreira; Mônica Maria Libório Feitosa de Araújo  

Representação legal: não há 

  
025.033/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Jesiel de Castro Filho; Joao Marcelo Pio; Joao Marcos Fonseca Barros; Joao 

Vinicius Ourem dos Santos; Julio Cesar Santos Mello Cardoso; Kayo Emmanuel Luz 

Acioly Santos de Oliveira; Lucas Nunes Machado de Oliveira; Lucas de Oliveira Parada; 

Lukas Nunes de Oliveira; Ruan Pedro Goncalves Cardoso 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha 

Representação legal: não há 

  
025.041/2016-9 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento Social 

Interessado: Works Construção & Serviços Ltda 

Representação legal: 

  
025.049/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ana Carla Ferreira de Oliveira; Ana Carolina Lessa dos Santos; Carlos  

Eduardo de Mello Albuquerque; Carlos Valdez Ribeiro; Esteffani Moura da Silva Fontes; 

Larissa Cabral Alves; Leonardo Jordao de Andrade; Lucas Gabriel Silva de Oliveira 

Vianna; Lucca Piovani Oliveira Nascimento; Pedro Felipe Arana Barroso 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 

Representação legal: não há 

  
025.058/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Bruno de Souza Leite; Caio Oliveira Santos; Clovis Ferraz de Paiva Neto; 

Gustavo Henrique Siqueira Silva; Joao Pedro Moreira Martins de Santana; Joao Victo r 

Simoes de Oliveira; Livia Ferreira Moreira; Mateus Aurelio Silva de Souza; Robson 

Almeida dos Santos Junior; Yago Telles Candeias  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 

Representação legal: não há 
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025.065/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Henrique Leonardo Azevedo; Katia Cristina Pires Lima de Santana; 

Thafarelly Bismarck da Silva Melo 

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

Pernambuco 

Representação legal: não há 

  
025.114/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Katia Petruccio Urago Turon; Katia Sampaio Rodrigues Lima; Lucimar de 

Barros Mello; Luis Claudio de Oliveira Silva; Luiza Candida Camacho Araujo; Magda de 

Souza da Conceicao; Maria Jose da Silva; Monique Venancio Dias Pinto;  Patricia Wane 

Mendes; Pedro Vasconcellos Saraiva 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: não há 

  
027.855/2018-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 

Espírito Santo (Crea/ES) 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
004.395/2020-4 - 

  

Natureza: Pensão Civil. 

Interessados: Archibaldo Menezes Goncalves; Benedita Oliveira Xavier da Costa; Maria 

Rita dos Reis Silva; Maria das Gracas Baltazar dos Santos; Mozart Batista de Oliveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Bahia. 

Representação legal: não há. 

  
004.912/2020-9 - 

  

Natureza: Pensão Civil. 

Interessada: Alice Ascoli Barletta. 

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

Representação legal: não há. 

  
005.599/2020-2 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Heron Arruda Leonel. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Representação legal: não há. 

  
007.246/2020-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo. 

Responsáveis: Instituto de Pesquisa e Ação Modular-Ipam; Liane Maria Muhlenberg. 

Representação legal: não há. 

  
011.792/2020-5 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessados: Dirce Sheila Gonçalves de Sá Santos; Moysés Reis. 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal. 

Representação legal: não há. 

  
013.374/2020-6 - 

  

Natureza: Pensão Militar. 

Interessadas: Adelina Sobral Aguiar; Ana Maria Freitas Gauland; Maria do Carmo 

Pinheiro; Renata Cristina de Freitas Sequeira; Vania Freitas Pires da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 

Representação legal: não há. 
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013.573/2020-9 - 

  

Natureza: Pensão Civil. 

Interessadas: Amelia Gonçalves de Araujo Falcão; Antônia Neusa Fernandes Barbosa; 

Maria Alves de Souza; Nazha Buere de Carvalho; Priscila Alves Ribeiro; Terezinha 

Gonçalves Ribeiro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério das Comunicações. 

Representação legal: não há. 

  
014.835/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão. 

Interessada: Livia Mara Fontes Costa Torres. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Representação legal: não há. 

  
016.715/2020-9 - 

  

Natureza: Aposentadoria. 

Interessados: Marcia dos Santos Lopes; Rafael Goncalves Soares. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Representação legal: não há. 

  
019.193/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria. 

Interessadas: Iara Ramires da Silva de Castro; Leila Mussawer Montenegro. 

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

Representação legal: não há. 

  
020.977/2017-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

Representação legal: não há. 

  
023.548/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão. 

Interessadas: Danielle Gregory Santos; Deliane Barbosa Ferreira; Flavia de Lima 

Rodrigues Curvello; Marcela Almada do Carmo; Marcella Azevedo de Meneses Vieira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 

Representação legal: não há. 

  
023.874/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão. 

Interessados: Anna Behatriz Alves de Azevedo; Breno Alcebiades Ferreira; Bruna Alicia 

Rafael de Paiva; Felipe Queiroz Silva; Jacqueline Alves Leite; Paula Goncalves Correia 

Bonfim; Paulo Otavio Carmo Souza; Rafael Quirino Moreira; Ricardo Tiago de Padua; Sara 

Rezende de Carvalho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Goiás. 

Representação legal: não há. 

  
023.898/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão. 

Interessados: Abdul Hamid Matos Moreira; Carlos Eugenio Moreira de Sousa; Diego  

Rafael da Silva Paixao; Francisco Mario Viana Martins; Ivina Rocha Brito; Maria Karolina 

de Araujo Barroso; Markus Andret Cavalcante Gifoni; Mary Lucia da Silva Nogueira; Paulo 

Renato Macedo de Andrade; Wandemberg Rodrigues Gomes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Ceará. 

Representação legal: não há. 

  
023.972/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão. 

Interessados: Andre Luiz Appel; Bruno Gontyjo do Couto; Daniel Magalhaes Goulart;  

Djalma Petit; Fernanda Thais Ferreira de Paiva; Jessica Siqueira de Souza; Joao Victo r 

Pacifico Damasceno Rocha; Leandro Bruno Alves Caio; Leandro do Nascimento  

Rodrigues; Thais Kristosch Imperatori. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade de Brasília. 

Representação legal: não há. 

  
026.492/2020-2 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Compacta Engenharia Eireli. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 

Representação legal: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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040.276/2019-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Elizete da Silva Santos; Elton Gonçalves Silva; Elton Rodrigues Chaves; 

Emanuela Sousa Silva Gusmao; Emanuele dos Santos Carvalho; Emeline Noronha Vilar de 

Souza; Engelberta Vieira de Sousa Oliveira; Eric da Silva; Erica Cinara Frazao Pessoa; 

Erica Gedeane Santos Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Representação legal: não há. 

  
040.806/2018-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Parintins/AM. 

Representação legal: não há. 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
013.645/2016-1 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou procedente representação acerca de 

irregularidades na execução de contrato de transporte escolar. 

Natureza: Representação 

Recorrentes: Alvimar Oliveira de Andrade; Carlos Jose de Oliveira Santos; Jose Walter 

Araujo; Raimundo Felipe de Oliveira Lopes; Joao de Deus do Nascimento. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Pedro II/PI. 

Responsáveis: Alvimar Oliveira de Andrade; Carlos Jose de Oliveira Santos; CTS - 

Cooperativa de Transporte e Serviços Ltda.; Joao de Deus do Nascimento; Jose Walter 

Araujo; Raimundo Felipe de Oliveira Lopes  

Representação legal: Clarissa Helena Costa Bastos (OAB/PI 13.325), representando 

Alvimar Oliveira de Andrade, Joao de Deus do Nascimento, Carlos Jose de Oliveira Santos, 

Jose Walter Araujo e Raimundo Felipe de Oliveira Lopes; Pedro Machado de Oliveira Neto  

(OAB/PI 8.852), representando CTS - Cooperativa de Transporte e Serviços Ltda.; Rômulo  

Quaresma Tobias (OAB/PI 17.339), Fernando Ferreira Correia Lima (OAB/PI 6.466), e 

outros. 

Interessados em sustentação oral: 

- Fernando Ferreira Correia Lima (OAB/PI 6.466) e Rômulo 

Quaresma Tobias (OAB/PI 17.339), em nome de CARLOS 

JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ WALTER DE ARAÚJO e 

RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA. 

 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  
008.689/2020-2 - 

  

Atos de concessão de aposentadoria. 

Interessada: Ana Maria Moreira Cardoso 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/pb 

Representação legal: não há 

  
010.430/2020-2 - 

  

Ato de concessão de pensão militar. 

Interessados: Alex Inácio Dias de Souza; Fabio Inácio Dias de Souza; Francisca Ednay 

Gomes de Lima; Joanice Maria Cardoso Queiroz; Lícia Pereira de Souza da Silva; Marcos 

Dias de Sousa; Maria Auxiliadora dos Santos de Souza; Maria Francisca Taranto Batista; 

Maria da Glória do Nascimento Pereira; Maria de Fátima de Lima Ribeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 

Representação legal: não há 
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039.763/2018-8 - 

  

Embargos de declaração em prestação de contas. 

Embargante: André Luiz Teixeira Reis  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade de Brasília 

Representação legal:Antonio Edgard Galvão Soares Pinto (OAB/DF 12650)  

 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  
001.653/2015-6 - 

  

Recurso de reconsideração interposto contra acórdão condenatório exarado quando do 

julgamento de tomada de contas especial. Irregularidades diversas detectadas na execução  

de convênio. 

Recorrentes: Lucia Regina de Azevedo Pacheco; Terezinha das Neves Pereira Fernandes. 

Interessado: Ministério do Trabalho e Emprego  

Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão. 

Responsáveis: Arnaud Guedes de Paiva Junior; Diomar da Silva Leite; Edimar Costa 

Ferreira; Hilton Soares Cordeiro; Jorge Paulo de Oliveira Silva; Jucelino Pereira da Silva;  

Julio Gonçalves Simões; Lucia Regina de Azevedo Pacheco; Lucio Antonio Rabelo Balata;  

Marcelino Santos de Amorim; Terezinha das Neves Pereira Fernandes  

Representação legal: José Antonio Figueiredo de Almeida Silva (OAB/DF 19.255), 

Helena Maria Moura de Almeida Silva (OAB/MA 7.380), José Antônio Figueiredo Souto 

(OAB/MA 2.132). 

  
002.669/2020-0 - 

  

Apreciação, para fins de registro, de admissões de pessoal no âmbito da Empresa Brasileira 

de Correios e Telegrafos. 

Interessados: Mauro Eustaquio Drumond; Mayra Gisele Souza Oliveira; Nubia Maria 

Souza; Rafael Vieira Barcelete; Ricardo Amaral de Araujo; Rodrigo Albano de Paula 

Alonso do Carmo; Tassia Cristina Dias Vieira; Vilmar Ferreira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 

ECT/Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais. 

Representação legal: não há. 

  
020.370/2019-9 - 

  

PESSOAL. APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO SUPERIOR. DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA. 

Interessados: Alcides Chiusoli; Carmen Lucia Brancaglion Passos; Josette Maria Alves de 

Souza Monzani; Luis Carlos Ferraz. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 

Representação legal: não há. 

  
022.862/2015-3 - 

  

agravo interposto pelo responável contra despacho do relator, por meio do qual conheceu 

do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas da União. 

Agravante: Alexandre Berquó Dias 

Responsável: Alexandre Berquó Dias 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Tupaciguara/MG. 

Representação legal: Nayara Andrade Pereira (OAB/MG 98.189), e outros, representando 

Alexandre Berquo Dias. 

  
027.220/2019-2 - 

  

Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO 

contra o Acórdão 512/2020-1ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido 

em favor de Gelma de Sousa Alves. 

Recorrente: Gelma de Sousa Alves. 

Interessado: Gelma de Sousa Alves 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

Representação legal: não há. 

  
027.221/2019-9 - 

  

Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO 

contra o Acórdão 475/2020-1ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido 

em favor de Raimundo Belarmino de Carvalho. 

Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

Interessado: Raimundo Belarmino de Carvalho 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

Representação legal: não há. 
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027.663/2017-5 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional (MI) 

em razão da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Convênio 1.421/2008, 

firmado com o município de Jacaraú - PB, cujo objeto era a construção do açude público 

Piraí. Análise das respostas das citações. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Jacaraú/PB. 

Interessado: Ministério da Integração Nacional 

Responsáveis: Copal Engenharia e Planejamento Ltda.; Joao Feitosa Leite; Joao Ribeiro  

Filho; Maria Cristina da Silva. 

Representação legal: Paulo Sabino de Santana (OAB/PB 9.231), representando Joao 

Feitosa Leite; Antônio Fábio Rocha Galdino (OAB/PB 12.007), representando Maria 

Cristina da Silva; Tacito Ribeiro Fernandes (OAB/PB 15.342); e outros. 

  
027.941/2010-8 - 

  

Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pela Fundação Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

Interessados: Maria José Ferreira; Wilson José Guerra. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 

Representação legal: não há. 

  
029.159/2019-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) em decorrência do descumprimento do termo de 

concessão de bolsa de doutorado no país à Sra. Antônia Tathiana Batista Dutra Araújo 

(Processo CNPq 147090/2010-5), datado de 12/8/2010. Análise da resposta da citação. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. 

Responsável: Antônia Tathiana Batista Dutra Araújo. 

Representação legal: não há. 

  
030.582/2019-9 - 

  

PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. EC 20/1998 

Recorrente: Nilva Maria Teixeira Valadares  

Interessado: Nilva Maria Teixeira Valadares  

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619), Johann Homonnai 

Júnior (OAB/DF 42.500). 

  
030.833/2019-1 - 

  

PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. EC 20/1998. 

Recorrente: Ronaldo Rodrigues Bezerra 

Interessado: Ronaldo Rodrigues Bezerra 

Órgão/Entidade/Unidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 3ª Região/SP 

Representação legal: Eliana Renno Villela (OAB/SP 148.387), Ariana Massanori dos 

Santos (OAB/SP 367.131). 

  
031.231/2019-5 - 

  

Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO 

contra o Acórdão 528/2020-1ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido 

em favor de Márcia Araújo dos Santos. 

Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

Interessado: Marcia Araujo dos Santos  

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  
002.253/2011-9 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão  civil. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia 

Interessados: Maria Lucia de Jesus; Maria da Glória Gonçalves Nascimento 

Representação legal: Evandro de Carvalho Santos (OAB/BA 32.690) e outros, 

representando Maria da Glória Gonçalves Nascimento 
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009.650/2016-4 - 

  

Embargos de declaração opostos em face do acórdão por meio do qual o Tribunal negou 

provimento ao recurso de reconsideração anteriormente interposto contra acórdão que 

julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito. 

Embargante: José Bonifácio Mourão 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Governador Valadares/MG 

Representação legal: Karina Kristian de Azevedo (OAB/MG 122.174) 

  
011.880/2020-1 - 

  

Ato de aposentadoria. 

Interessada: Sonia Marcia Avelar Matos  

Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas 

Gerais 

Representação legal: não há 

  
019.031/2014-9 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades em contrato de 

prestação de apoio logístico à “Realização de Estudos para Elaboração de Planos Diretores  

Integrados de Mobilidade Urbana para áreas Metropolitanas”, projeto de interesse do extinto 

Ministério das Cidades. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade de Brasília (FUB) 

Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes; Elson Rodrigues de Souza; Erico Paulo 

Siegmar Weidle; Fabio Bandeira Machado; Fernando Antonio Carneiro Barbosa; Fundação 

Universidade de Brasília; Fundação de Gestão e Inovação; Instituto Brasília Para o bem 

estar do Servidor Público - Ibesp; Joao Otavio Pereira Marques; Luiz Carlos Bueno de Lima;  

Ney Barreto Junior; Paulo Celso dos Reis Gomes; Timothy Martin Mulholland  

Representação legal: Melillo Dinis do Nascimento (OAB/DF 13.096) e outros, 

representando Paulo Celso dos Reis Gomes; Paulo José Machado Corrêa (OAB/DF 14.515) 

e outros, representando Timothy Martin Mulholland e Elson Rodrigues de Souza; Antonio 

Mendes Patriota (OAB/DF 10.309) e outros, representando Ney Barreto Junior; Diego  

Bandeira Machado, representando Fabio Bandeira Machado; Rodrigo Terra Cyrineu  

(OAB/MT 16.169) e outros, representando Joao Otavio Pereira Marques  

  
031.487/2011-4 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria. 

Recorrente: Paulo Roberto Damasceno 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

Representação legal: Alexandre Luiz Lozano Pereira (OAB/MT 7.889-B) e outros, 

representando Paulo Roberto Damasceno 

  
040.869/2019-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo 

município de Coração de Maria/BA por força do Programa de Educação Infantil - Apoio 

Suplementar, no exercício de 2013. Análise da citação. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Coração de Maria/BA 

Responsável: Edimario Paim de Cerqueira 

Representação legal: não há 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
004.246/2017-9 - 

  

Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 6.676/2020-TCU-1ª Câmara. 

Embargante: Sérgio Barreto de Miranda. 

Representação legal: Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Júnior (OAB/PE 14.265)  

  
007.545/2019-3 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Superintendência Estadual do INSS em 

Campo Grande/MS. Apreciação para fins de registro. 

Interessado: Ernani Jose Vilela dos Reis  

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual do INSS em Campo Grande/MS 

Representação legal: não há 
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008.602/2020-4 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 

Região/BA. Apreciação para fins de registro. 

Interessada: Ana Elvira Costa Barbosa 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA 

Representação legal: não há 

  
008.632/2020-0 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 

Região/BA. Apreciação para fins de registro. 

Interessada: Maria Esther Gondim Brandão. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 

Representação legal: não há. 

  
008.664/2020-0 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região. Apreciação para fins de registro. 

Interessada: Jacqueline Antero Ferrari 

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

Representação legal: não há 

  
008.674/2020-5 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da  10ª  

Região/DF e TO. Apreciação para fins de registro. 

Interessada: Lúcia Maria Souza Mattos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

Representação legal: não há. 

  
008.696/2020-9 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª  

Região/PB. Apreciação para fins de registro. 

Interessada: Josilda de Araujo Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB 

Representação legal: não há 

  
008.731/2020-9 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados. Apreciação para 

fins de registro. 

Interessada: Bernadette Maria França Amaral Soares. 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados. 

Representação legal: não há. 

  
008.735/2020-4 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados. Apreciação para 

fins de registro. 

Interessado: João José Dantas de Oliveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados. 

Representação legal: não há. 

  
008.826/2020-0 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 

Apreciação para fins de registro. 

Interessado: Emerson Luis Lambertucci 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 

Representação legal: não há 

  
008.838/2020-8 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato 

Grosso do Sul. Apreciação para fins de registro. 

Interessada: Teresa Cristina Maluf Vasconcelos  

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul 

Representação legal: não há 

  
008.944/2020-2 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região/SP. Apreciação pra fins de registro. 

Interessada: Margarete Yukie Sakuda Paneque 

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

Representação legal: não há 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 20 

008.979/2020-0 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 

Região/BA. Apreciação para fins de registro. 

Interessado: Ramin Felix da Silva Cunha 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA 

Representação legal: não há 

  
008.987/2020-3 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 

Região/PE. Apreciação para fins de registro. 

Interessado: Joel Domingos da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE. 

Representação legal: não há. 

  
008.998/2020-5 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região. Apreciação para fins de registro. 

Interessado: Paulo Emilio Teixeira Neto. 

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

Representação legal: não há. 

  
009.017/2020-8 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª  

Região/SC. Apreciação para fins de registro. 

Interessado: Paulo Cesar Dias. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. 

Representação legal: não há. 

  
009.026/2020-7 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª  

Região/PB. Apreciação para fins de Registro. 

Interessada: Zilma Brasilino de Almeida. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 

Representação legal: não há. 

  
009.339/2020-5 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal. Apreciação 

para fins de registro. 

Interessado: Edson Ferreira Gomes 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal 

Representação legal: não há 

  
009.346/2020-1 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal. Apreciação 

para fins de registro. 

Interessada: Melania Kowalski 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal 

Representação legal: não há 

  
009.349/2020-0 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal. Apreciação 

para fins de registro. 

Interessado: Paulo Rangel de Souza. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal. 

Representação legal: não há. 

  
009.590/2020-0 - 

  

Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Alfenas. 

Apreciação para fins de registro. 

Interessados: Jose Marcos Costa Reno; José Sebastião Martins; Silas Barbosa Maia. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Alfenas. 

Representação legal: não há. 

  
009.906/2018-5 - 

  

Recurso de reconsideração interposto em face de decisão deste Tribunal que julgou 

irregulares as contas da recorrente, a condenou ao pagamento do débito apurado e aplicou -

lhe multa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Augusto Corrêa/PA. 

Responsável: Maria Romana Gonçalves Reis. 

Representação legal: Miguel Biz (OAB/PA 15.409-B) e Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira 

(OAB/PA 22.334). 
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011.808/2020-9 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Contas da União. Apreciação 

para fins de registro. 

Interessado: José Domingos Coelho 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: não há 

  
013.341/2020-0 - 

  

Atos de concessão de pensão militar emitidos pela 7ª Região Militar, vinculada ao Comando  

do Exército. Apreciação para fins de registro. 

Interessados: Alice Julia do Nascimento; Edmil Merencio da Silva; Eliana Lucia da Silva;  

Elisabeth Rejane Maria Lins; Eva Nilza Saraiva dos Santos; Maria Clara Campos Batista; 

Maria do Carmo dos Santos; Veralucia Maria Cabral. 

Órgão/Entidade/Unidade: Sétima Região Militar - Comando do Exército. 

Representação legal: não há. 

  
016.876/2020-2 - 

  

Ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército. Apreciação para 

fins de registro. 

Interessadas: Sandra Aparecida Gonzalez Cuozzo; Selma Sanches Gonzalez. 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército. 

Representação legal: não há. 

  
018.611/2020-6 - 

  

Ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha. Ap reciação para 

fins de registro. 

Interessada: Noralda Diniz Fascio 

Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Marinha 

Representação legal: não há 

  
028.141/2019-9 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor do recorrente. 

Interessado: Flavio Augusto Sabba Franco. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

Representação legal: não há. 

  
028.602/2019-6 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido pelo órgão recorrente. 

Interessado: Jose de Araujo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: não há. 

  
030.237/2019-0 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Nêmora Corrêa de Freitas. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superior Tribunal de Justiça. 

Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619)  

  
030.514/2019-3 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de 

aposentadoria emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Joaquina Pereira da França Amaral. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: não há. 

  
030.522/2019-6 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor do recorrente. 

Interessado: José Roberto Terra de Barros. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619)  

  
030.533/2019-8 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Louisiane Vila Nova Kruschewsky. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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030.546/2019-2 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegais os atos de 

aposentadoria, inicial e alteração, emitidos em favor da recorrente. 

Recorrente: Márcia Nunes Kosinski. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: não há. 

  
030.579/2019-8 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Nailza Pereira da Silva de Padua. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: não há. 

  
030.598/2019-2 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de 

aposentadoria emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Rejane Lima Fortuna Pimenta. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619)  

  
030.653/2019-3 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Hilda das Graças de Oliveira Curcio. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619)  

  
030.673/2019-4 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de 

aposentadoria emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Rivanira Bezerra Maia Rodrigues. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619)  

  
031.192/2019-0 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor do recorrente. 

Recorrente: Lisiane Alanis Steinbach 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS 

Representação legal: não há 

  
031.219/2019-5 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Christina Kneib. 

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

Representação legal: não há. 

  
031.292/2019-4 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Interessado: Antonio Luis de Souza Santana 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados 

Representação legal: não há 

  
034.922/2018-0 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Dulceney Vilela da Silva Moreno. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Representação legal: Andreia Araújo Munemassa (OAB/RN 491-A)  

  
036.647/2018-7 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento de Órgãos Extintos e de 

Gestão de Folha de Pagamento. Apreciação para fins de registro. 

Interessado: Carlos Alberto Lima Coelho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de 

Pagamento. 

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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039.326/2019-5 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Eurides Avance de Souza. 

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

Representação legal: não há. 

  
039.334/2019-8 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor da recorrente. 

Recorrente: Sandra Tomotani. 

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

Representação legal: não há. 

  
039.339/2019-0 - 

  

Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

emitido em favor do recorrente. 

Recorrente: Jesus Antônio de Vasconcelos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  
006.490/2019-0 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da 

Cultura (SEC/MinC) em razão de omissão no dever de prestar contas, tendo por objeto a 

realização de apresentações de grupos de música instrumental riograndense. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Cultura 

Responsáveis: Vava Produções de Eventos Culturais Ltda., Anita Mota Oliveira e Joaquim 

Dorval da Silva Oliveira 

Representante legal: não consta 

  
027.219/2017-8 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em 

razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados, a Município, à conta dos 

programas vinculados ao FNAS. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São João Batista/MA 

Responsável: Eduardo Henrique Tavares Dominici 

Representação legal: não há 

  
027.395/2017-0 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - Fnde em razão da impugnação total de despesas realizadas com os recursos 

repassados ao Município de Bom Lugar/MA, à conta do Programa Nacional de A limentação  

Escolar - PNAE, no exercício de 2007 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA 

Responsável: Antônio Marcos Bezerra Miranda 

Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Representação legal: Eriko Jose Domingues da Silva Ribeiro (OAB/MA 4835) e outros, 

representando Antônio Marcos Bezerra Miranda 

  
027.627/2018-7 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela 

União, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento 

de Jovens e Adultos (Peja). 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Belém/PA 

Responsável: Edmilson Brito Rodrigues  

Representação legal: não há 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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028.812/2017-4 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária em Belém/PA em razão da impugnação total de 

despesas, inexecução parcial do objeto e irregularidades na execução financeira e na 

prestação de contas dos Convênios que objetivaram a implantação de projeto de recuperação 

e conservação de recursos naturais, como medida mitigadora, visando reverter o passivo 

ambiental em Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), nos projetos 

de assentamento de reforma agrária denominados “Inácia”, “Manoel Crecêncio de Souza” 

e “Maravilha”, respectivamente. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (Fanep) 

Responsáveis: Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense; Maria de Jesus dos 

Santos Lima, ex-Presidente da Fanep 

Representação legal: não há 

  
030.623/2019-7 - 

  

Pessoal. Aposentadoria. 

Interessada: Sue Meire Sampaio Everton 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
030.738/2019-9 - 

  

Pessoal. APOSENTADORIA. 

Interessado: Paulo Tarcísio Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Justiça Federal da 1ª Região/DF 

Representação legal: não há 

  
032.662/2018-1 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 

em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados pelo Fundo 

Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, 

a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos 

serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Marabá/PA 

Responsável: Maurino Magalhães de Lima, ex-Prefeito 

Representação legal: não há 

  
034.004/2013-0 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte 

(DEPCN) em razão de impugnação parcial de despesas, tendo por objeto a pavimentação 

asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD), com drenagem, em ruas e avenidas do 

município 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Santa Luzia D’Oeste/RO 

Responsáveis: Cloreni Matt, Dilonei Matt, Ernandes de Souza Bonfim, Narcizo Alves de 

Souza, Sec Engenharia e Construtora Ltda. e E. J. Construtora Eireli EPP 

Representações legais: José Ângelo de Almeida (OAB/RO 309)  

  
039.403/2019-0 - 

  

Pessoal. APOSENTADORIA. 

Interessada: Marta Aparecida Vinhas Cotta 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO 

Representação legal: não há 

  
039.428/2019-2 - 

  

Pessoal.APOSENTADORIA. 

Interessada: Rosemarie Momm 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  
004.221/2020-6 - 

  

Concessão inicial de aposentadoria. 

Interessado: Luiz Ronan Neves Koury 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 

Representação legal: não há 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 25 

006.701/2020-5 - 

  

Concessão de pensão militar. 

Interessado: Zeli Maria Cazulo Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército 

Representação legal: não há 

  
011.833/2020-3 - 

  

Concessão inicial de aposentadoria. 

Interessado: Miguel Antônio Barreto 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal (DPF) 

Representação legal: não há 

  
013.547/2020-8 - 

  

Concessão inicial de pensão militar. 

Interessados: Ângela Maria Alves Machado; Maria de Fátima Silva Amarante; Martha 

Maria Sellos Simões; Solange Alves Machado 

Órgão/Entidade/Unidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - 

Comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há 

  
019.700/2017-2 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos 

repassados por força de convênio, que teve por objeto a construção de ginásio na 

comunidade Novo Céu. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Autazes/AM 

Responsáveis: José Thomé Filho; L C V da Conceição; Raimundo Wanderlan Penalber 

Sampaio 

Representação legal: Sérgio Augusto Costa da Silva (OAB/AM 6583), representando L C 

V da Conceição; Eurismar Matos da Silva (OAB/AM 9221), representando José Thomé 

Filho. 

  
029.334/2016-0 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalques em contas bancárias da 

entidade, no período de 2014 a 2016. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Responsáveis: Alberto Alves de Faria; Daniela Borges dos Santos; Marcos Aurelio Silva 

de Almeida; Raylane Moura Araujo; Tony Marcos Malheiros 

Representação legal: Jose Emiliano Paes Landim Neto, representando Daniela Borges dos 

Santos; Karla Dias Faulstich Alves (OAB/DF 27970) e outros, representando Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

  

  
033.815/2018-6 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em razão do não cumprimento do objeto de convênio. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Ibirapitanga/BA 

Responsável: Ruiverson Lemos Barcelos  

Interessado: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: não há 

  
039.380/2019-0 - 

  

Concessão de aposentadoria. 

Interessada: Celina Carneiro Porto 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE (TRT-7) 

Representação legal: não há 

  
039.429/2019-9 - 

  

Concessão de aposentadoria. 

Interessada: Zenita Caldas Santos Sada 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC (TRT-12) 

Representação legal: não há 

  
039.500/2019-5 - 

  

Concessão de aposentadoria. 

Interessada: Cláudia Marisa de Aquino Alarcão 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados (CD) 

Representação legal: não há 

 
  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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2ª CÂMARA 
 

PAUTA DA SEGUNDA CÂMARA 

Sessão Ordinária de 11/08/2020, às 11h 
 

A presente pauta pode, a critério dos relatores, sofrer alterações, a fim de que sejam excluídos ou incluídos 
processos (art. 141, § 14, do RITCU). Para visualizar a versão mais recente da pauta acesse 

https://portal.tcu.gov.br/sessoes. 

OS PROCESSOS CONSTANTES DA PAUTA SERÃO APRECIADOS EM 

SESSÃO TELEPRESENCIAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO-TCU 

314/2020, QUE SERÁ TRANSMITIDA PELO CANAL DO TCU NO 

YOUTUBE. OS INTERESSADOS EM PRODUZIR SUSTENTAÇÃO ORAL 

DEVEM OBSERVAR O ART. 3º DA ALUDIDA RESOLUÇÃO 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
001.286/2005-1 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Aecio de Souza Melo; Antonieta Alves Pascoal; Arlinda Maria Correa de 

Oliveira Martins; Ary de Medeiros Annes; Carlene Socorro Goncalves Oliveira; Celina 

Oliveira dos Santos; Claudio Cavalcanti de Novaes; Cleude Josefina Melo do Egito; Diana 

Maria de Araujo Cabral; Dulce Dantas Lima Ribeiro; Edinalva Maria Sergio da Silva; Eliete 

Maria Vicente da Silva; Gilda Gomes de Oliveira; Jose Pereira da Silva; Jose Pessoa de 

Oliveira; Luzinete Maria da Costa; Maria Elizabete Gomes da Silva; Maria Lucy Cardoso 

do Rego; Rene Pacheco de Sa Nogueira; Sebastiana Angelo Costa Porto; Tereza Cristina 

Sales Gomes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de 

Pernambuco. 

Representação legal: Ricardo Estevao de Oliveira (OAB/PE 8.991)  

  
003.243/2015-0 - 

  

Natureza: Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 

Embargante: Inácio Roberto de Lira Campos  

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Cacimba de Areia/PB. 

Responsáveis: Inácio Roberto de Lira Campos; Ji Construções Civis Ltda. 

Representação legal: Fernanda Rakel Gomes Ferreira Formiga (OAB/PB 22.726)  

  
003.326/2015-2 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo. 

Responsáveis: Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux; João Luiz dos 

Santos Moreira; Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva. 

Representação legal: Adriano Augusto Pereira de Castro (OAB/MG 94950)  

  
004.214/2020-0 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessados: Alice Barth dos Santos Sol; Francisca Soares Feitosa; Geneir Goncalves; 

Luiza Ibiapina Marques; Maria Aparecida Gomes de Oliveira; Maria Balbina da Silva;  

Maria Ferreira Rodrigues; Maria Ines dos Santos Figueiredo; Maria de Lourdes de Jesus 

Duarte; Maria do Carmo Santos Ribeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil  

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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004.362/2020-9 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Gercina Barbosa da Silva; Josefa da Costa Cavalcanti; Maria Gomes Pereira 

Dantas; Maria Jose dos Anjos; Maria do Ceu Carneiro dos Santos; Rosa Maria da Silva 

Trigueiro Castelo Branco 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Representação legal: não há. 

  
010.594/2003-2 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2002 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade de Brasília 

Responsáveis: Antonio Cechelli de Mattos Paiva; Carlos Alberto Rodrigues da Cunha; 

Carolina Martuscelli Bori; Doris Santos de Faria; Erico Paulo Siegmar Weidle; Flávio  

Rabelo Versiani; Gileno Fernandes Marcelino; Inocencio Martires Coelho; Jacques Rocha 

Velloso; Lauro Morhy; Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro; Norai Romeu Rocco; 

Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa; Timothy Martin Mulholland  

Representação legal: não há. 

  
011.791/2020-9 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Edena Diniz Vianna; Maria Julia Parente Faria 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal 

Representação legal: não há. 

  
    

  
013.571/2020-6 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Erna Garske Tome; Rosa Serafim Ferraz. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério das Comunicações. 

Representação legal: não há. 

  
013.807/2016-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Marco Antonio de Franca. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - MT. 

Representação legal: não há. 

  
018.721/2015-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Responsáveis: Instituto de Pesquisa e Ação Modular-Ipam; Liane Maria Muhlenberg. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo. 

Representação legal: não há. 

  
019.710/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Edilene dos Santos Caldas  

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

Representação legal: não há. 

  
019.758/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ana Rodrigues Cavalcanti Alves; Eduardo Viana Portela Neves; Francisco 

Ramon Alves do Nascimento; Hilda de Souza Coutinho Rocha; Juliana de Oliveira Nunes; 

Kleber Carvalho Ferreira; Lucas Amaral de Oliveira; Nathalie Ribeiro Wingert; Ricardo  

Andre Vincenzi; Selmo Alves dos Santos  

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Bahia 

Representação legal: não há. 

  
019.892/2018-7 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco  

(Seint/SRT-PE). 

Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde 

Interessado: Tribunal de Contas da União. 

Responsáveis: não há. 

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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024.100/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Representante: Ministério Público de Contas Distrito Federal 

Órgão/Entidade/Unidade: Governo do Distrito Federal 

Representação legal: não há. 

  
025.040/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adailton Junior da Cruz Pinto; Allan Martins de Menezes; Andrei Leal da 

Luz Bandeira; Antonio Fernando Castelo Branco Pontes; Bernardo Moura de Souza Silva;  

Igor Gabriell dos Santos Correia Cordeiro; Joao Victor Bastos Mourao Santos; Joao Vito r 

Pimentel Beckman; Luccas Cesar Alves Babuy; Matheus Rabelo Domingos de Oliveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha 

Representação legal: não há. 

  
025.102/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Yandi do Nascimento Banchero 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina 

Representação legal: não há. 

  
033.067/2018-0 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessada: Aurea Rodrigues Macedo 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: não há. 

  
033.430/2019-5 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Itabaiana/PB 

Responsável: Eurídice Moreira da Silva 

Representação legal: não há. 

  
034.716/2016-5 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2015 

Órgão/Entidade/Unidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

Responsáveis: Alano Roberto Santiago Guedes; Alexandre Yuri José de Abreu; Aline 

Dieguez Barreiro de Meneses Silva; Antonio Gentil Neto; Augusto Cesar Carvalho Barbosa 

de Souza; Bento José de Lima; Carlos Eduardo Celestino de Andrade; Cleidemario Luiz de 

Souza; Edson Giroto; Flavio de Souza Fernandes; Handerson Cabral Ribeiro; Henrique 

Nelson Calandra; Henrique Oliveira Mendes; Ieda Aparecida de Moura Cagni; Julio Cesar 

Gonçalves Correa; Laira Vanessa Lage Goncalves; Marcelo Akiyoshi Loureiro; Maria 

Teresa Pereira Lima; Mario Rodrigues Junior; Miguel Mário Bianco Masella; Mário  

Mondolfo; Orlando Amantea Neto; Paulo de Lanna Barroso Junior; Sérgio de Assis Lobo 

Representação legal: Silvia Regina Schmitt (OAB/DF 38.717) 

  
037.802/2011-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgãos/Entidades/Unidades: Prefeitura Municipal de Guaçuí/ES; Superintendência 

Estadual da Funasa no Estado do Espírito Santo 

Representação legal: não há. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
000.660/2012-4 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas da União 

Responsáveis: Empa S/a Servicos de Engenharia; Hideraldo Luiz Caron; Luis Munhoz 

Prosel Junior; Luiz Antonio Pagot 

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

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG 

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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000.787/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Francisco das Chagas do Nascimento; Manuela Ferreira Ramos; Ruth Gomes  

da Silva; Valdina Lima Guimaraes  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 

Representação legal: não há. 

  
015.235/2020-3 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Luzia Ribeiro Bochenek; Sueli Terezinha Ribeiro Bochenek Goncalves  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 

Representação legal: não há. 

  
019.406/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Jose Carlos Silva; Suzana Oliveira Napoli 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há. 

  
019.527/2020-9 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Denis Anderson da Rocha Bezerra, Deputado Federal 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Acopiara/CE 

Representação legal: Alisson Ferreira Alves (OAB/CE 41.131)  

  
021.099/2020-0 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Banco Central do Brasil-BCB 

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

Representação legal: 

  
021.410/2007-8 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2006 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Responsáveis: Amancio Rodrigues da Silva Júnior; Amaury de Souza; Ana Paula Squinelo; 

Antonio Firmino de Oliveira Neto; Arnaldo Tonani de Oliveira; Artemisia Mesquita de 

Almeida; Aurelio Ferreira; Ceila Maria Puia Ferreira; Celio Vieira Nogueira; Cezar 

Augusto Carneiro Benevides; Cicero Lacerda Faria; Célia Maria Silva Corrêa Oliveira;  

Dulce Maria Tristao; Eduardo Velasco de Barros; Elcio Roberto Queiroz Campos; Flavio  

Dantas dos Santos; Gilberto Begena; Gustavo de Faria Theodoro; Harildo Escolastico da 

Silva; Ivan Ferreira Domingues; Ivonete Bitencourt Antunes Bittelbrunn; Julio Cesar 

Goncalves; Lucrecia Stringhetta Mello; Luiz Carlos de Mesquita; Luiz Henrique Viana;  

Manoel Catarino Paes; Marlene Durigan; Monica Rodrigues Umar; Nandra Paula 

Fernandes de Oliveira; Pedro Rippel Salgado; Robert Schiaveto de Souza; Roberto Assad 

Pinheiro Machado; Ronaldo São Romão Sanches; Rosa Maria Fernandes de Barros; Rosana 

Carla Gonçalves Gomes Cintra; Rosana Mara Giordano de Barros; Rosi Quaresma Martins; 

Rubens Aquino de Oliveira; Sebastião Aparecido de Souza Barros; Sebastião Luiz de Mello;  

Vilma Eliza Trindade; Vitor Rabelo Gonçalves; Walter Gomes de Sousa 

Representação legal: Gustavo Cortes de Lima (OAB/DF 10969)  

  
021.497/2016-8 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cultura. 

Responsáveis: Associação da Música de Santa Maria; Janete Vieira da Silva; Sidney 

Geovane Marchiori Mello. 

Representação legal: Alexandre Melo Soares (OAB/RS 51.040), representando 

Associação da Música de Santa Maria, Janete Vieira da Silva e Sidney Geovane Marchiori 

Mello. 

  
025.019/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adrian de Melo Marinho Costa; Allan de Souza Lima; Derick Machado; 

Herbert de Oliveira; Joao Vitor do Amaral Ferreira; Jose Brum dos Santos; Jose Eduardo 

Vasco; Josue Francisco de Assis; Matheus Henrique da Silva; Vitor Gustavo Koester Canto  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há. 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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025.043/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adriana Santos Luz; Geraldo Luiz Santos Leite Filho; Igor Carlos Ribeiro ;  

Regina Celia Rodrigues de Souza 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 

Representação legal: não há. 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
002.640/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Ligia Mara Santos 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina 

Representação legal: não há. 

  
004.659/2017-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas  

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Infraestrutura do estado do Amazonas 

(Seinfra/AM) 

Representação legal: não há. 

  
005.595/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Amaury Torres Teixeira; Astrogildo dos Santos Rocha; Aumar Atiense; 

Aureliano Benitz Silveira; Carlos Alberto Alvaro de Oliveira; Celso Peixoto de Oliveira  

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Representação legal: não há. 

  
009.610/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Jane Luce da Silva Castellan 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Representação legal: não há. 

  
010.816/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Arnaldo Faria de Sá 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados 

Representação legal: não há. 

  
013.347/2020-9 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Ana Carolina dos Anjos Santiago; Maria José Alves Santana; Marta 

Gonçalves Moreira da Silva; Roseane Barbosa Jordão Ramos; Zilma de Andrade Santiago  

Órgão/Entidade/Unidade: Décima Primeira Região Militar 

Representação legal: não há. 

  
016.035/2009-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas - Exercício: 2008 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

Responsáveis: Ana Clecia Silva Gonçalves de França; Antonio Bacelar Ferreira; Benedito 

Adalberto Brunca; Dedilson Nunes da Silva; Erivaldo de Oliveira Barbosa; Guilherme 

Fernando Scandelai; João Vieira Filho; Marco Antonio de Oliveira; Omar Ney Nogueira 

Morais; Sueli Aparecida Carvalho Romero; Valdir Moysés Simão; Vania Maria Lopes 

Venancio; Walter Shigueru Emura 

Representação legal: não há. 

  
018.253/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessada: Luciana Cecilia Morato 

Órgão/Entidade/Unidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais  

Representação legal: não há. 

  
018.396/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Ana Regina da Costa Pereira; Gerez Teixeira Martins; Luiz Carlos Mendes 

da Silva 

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

Representação legal: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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019.326/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Daniel Pinheiro da Fonseca; Denis Prates; Elias Queiroz Baracho; Jose 

Antonio Nascimento Rodrigues; Julio Cesar Lago de Carvalho; Luiz Geraldo Santos 

Figueiredo; Micheli de Souza Nunes; Paulo Enrique Bitello; Rogerio Rodrigues de Faria;  

Wilza Julia Ribeiro 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Representação legal: não há. 

  
019.352/2020-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Adalto Teixeira Lopes; Adriana Dalazoana Wacelyczem; Alexandre Barbosa 

Papalardo; Fabia do Socorro Rodrigues Gomes Cardoso; Jose Marcos de Souza; Jose de 

Sousa Alves; Pedro de Souza Lacerda; Raymundo Tanajura Junior; Ricardo Soares Sales; 

Sid Neves Mira Martel 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Representação legal: não há. 

  
023.439/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adriana Eugenio Novato da Silva; Alex Assuncao Lamounier; Fernanda 

Duarte Vilela Reis de Oliveira; Isabele de Matos Pereira de Mello; Isabelle dos Santos 

Xavier Dias; Joao Andrade Leal Sales Junior; Juliana Pereira Domingues; Leandro 

Fernandes de Jesus; Leticia Lobato Anicet Lisboa; Lucio Ayres Caldas  

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

Representação legal: não há. 

  
023.735/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Camila Marques da Silva Costa; Emile Kazue Maruoka Nunes; Jean Pierre 

Gomes Correa; Joao Leandro Santos Vasconcelos; Juliana Carvalho Silva; Raimundo de 

Oliveira Costa Junior; Roberta Andrade Ribeiro; Silvio Everton Oliveira da Silva Filho  

Órgão/Entidade/Unidade: Companhia Docas do Pará 

Representação legal: não há. 

  
023.764/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ariane de Almeida Pedrosa Pitassi Sales; Divino Vicente Silverio; Gilberto  

Nerino de Souza Junior; Karen da Silva Ferreira; Karina Motta Melo; Lorena Batista de 

Moura; Marcela Cunha Monteiro Bernardi; Marcio Cesar de Oliveira Quirino; Monica 

Calixto da Silva; Walber Goncalves de Abreu 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 

Representação legal: não há. 

  
023.868/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ariadne Patricia Leonardo; Augusto Giaretta de Oliveira; Cristiane Ferrari 

Bezerra Santos; Dayana Insfran Jorcuvich; Gessika Pimenta Borba; Liane Murari Rocha; 

Livia Andrea Zaleski Baldochi; Lucas Eduardo Silveira de Souza; Mauricio Battilani;  

Vinicius Santos Duart 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados  

Representação legal: não há. 

  
023.929/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Amanda Mara Nascimento Nogueira; Deborah Cristina da Silva Mota; Eliton  

de Souza Castro; Jose Cardoso de Oliveira; Leoclilton Pires de Castro; Milene da Costa de 

Sousa; Patrick Jorge Lima de Souza; Robson de Oliveira Rodrigues; Valdeir Vieira da Silva;  

Zequiel Carvalho dos Santos  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Representação legal: não há. 
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025.000/2020-9 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Bruno Samuel Rodrigues; Caio Anthony Pires da Silva; Cleber de Almeida 

Santos; Gustavo Borges; Helbert Joviano Andrade; Iago Lucas Ferreira Siqueira; Joao 

Victor Venancio Goncalves Melo; Matheus Jasbick Conceicao Machado; Pedro Bennones 

Albano de Lucena; Pedro Henrique Alexsander Gomes da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há. 

  
025.006/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Allan da Silva Almeida; Bruno da Silva Reis; Caio Cesar Soares Correa;  

Felipe de Valenca Marques  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 

Representação legal: não há. 

  
025.091/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Mariana Gaetani Rossi de Carvalho; Paula Fernanda Scovino de Castro 

Ramos Gitahy; Pedro Gomes de Queiroz; Rafael de Oliveira Lins; Raphaela Ribeiro Passos; 

Renata Tarevnic; Ricardo Noguera Louzada; Sergio Luiz Mota Junior; Thayssa Tavares da 

Silva Cunha; Vinicyus Gabriel Santos da Silva 

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

Representação legal: não há. 

  
025.164/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Thiago Marrese Scarpellini 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Federal 

Representação legal: não há. 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
001.424/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Elizabeth Martins; Ivone Aparecida Lopes da Silva; Maria Conceicao de 

Freitas Santos; Maria Neusa Silva Oliveira; Martha Franco Diniz Hueb; Nilza Gonzaga da 

Silva; Paulo Roberto Paulino e Sandra Beatriz Mangucci Callegari 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

Representação legal: não há 

  
002.807/2020-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessada: Katia Sudbrack Vidigal 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados 

Representação legal: não há 

  
005.447/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessada: Sara Maria de Freitas Domingos  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Oswaldo Cruz 

Representação legal: não há 

  
009.675/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Adélio Couto Rosa, Aldilea dos Santos Oliveira Alves, Alzeário Raimundo  

do Sacramento, Antônio Carlos de Sousa e Antônio Raimundo de Jesus Sacramento.  

Órgão/Entidade/Unidade: Imprensa Nacional 

Representação legal: não há 

  
010.766/2020-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antonio Mazurek; Antonio Roberto Soares; Antônio Marcelo Teixeira 

Sousa; Aracely de Paula e Arnaldo de Abreu Madeira 

Órgão/Entidade/Unidade: Câmara dos Deputados 

Representação legal: não há 
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013.576/2020-8 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Elza Maria Moreira; Osmilda Franceschini e Solimar Aparecida Moreira 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério das Comunicações  

Representação legal: não há 

  
015.274/2020-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Acre 

Representação legal: não há 

  
016.222/2017-2 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

Responsável: Gábio Borges Feitosa 

Representação legal: não há 

  
019.096/2015-1 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Vassouras/RJ 

Responsáveis: Município de Vassouras/RJ; Altair Paulino de Oliveira Campos e Renan 

Vinicius Santos de Oliveira 

Representação legal: não há 

  
023.993/2018-9 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 

Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto  

Representação legal: não há 

  

  
025.054/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ary Sahb Mesquita; Augusto Regio Knorr; Beatriz Costa de Oliveira;  

Cristian Martins Almeron; Henrique Dinegri Barroso; Herbert Kitazono Kowalesky; Iago 

da Silva Moreira; Joao Pedro de Lima Nazario; Leonardo de Jesus Arruda e Tiago Firmeza 

Farias 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército 

Representação legal: não há 

  
025.072/2020-0 - 

  

Natureza: Ato de Admissão 

Interessado: Rodrigo de Moura Laras  

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Representação legal: não há 

  
031.356/2010-9 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Turiaçu/MA 

Recorrente: Tarcisio de Jesus Fonseca 

Representação legal: Walter de Sousa Barros (não advogado), representando Tarcísio de 

Jesus Fonseca. 

  
031.782/2018-3 - 

  

Natureza: Relatório de Monitoramento 

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

Representação legal: não há 

  
037.001/2018-3 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2017 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão 

Responsáveis: Luiz Alfredo Soares da Fonseca; Rui Alcides dos Santos; George de Melo 

Aragão; Jose Anchieta Gomes Sousa Filho; José Lino Braga Pereira; Jose Maria Mendes de 

Oliveira e Veronica Viana da Fonseca 

Representação legal: não há 

  
037.043/2019-6 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgãos/Entidades/Unidades: Departamento Nacional de Auditoria do SUS; Fundo 

Nacional de Saúde e Município de Vitória do Jari/AP 

Representação legal: não há 
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042.966/2018-3 - 

  

Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2017 

Órgão/Entidade/Unidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 

Responsáveis: Alex Sandro Nunes de Magalhaes; Romulo Barbosa; Alfonso Orlandi Neto; 

André Muller Borges; Andre Muller Borges; Fabricio de Souza Duarte; Helio Marcos 

Machado Graciosa; Jarbas Jose Valente; Lauro Arcangelo Zanol; Luiz Guilherme Thomaz 

Gomes Araujo; Marcio Barreira Campello; Maximiliano Salvadori Martinhao; Paulo 

Ferreira e Renato Rodrigues Vieira 

Representação legal: não há. 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  
009.280/2005-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Adélman de Barros Villa; Airton Antonio Bohn; Antônio de Pádua Emerito ;  

Cláudio Moreira do Rego; Elda Maria Area Leao de Moraes e Silva; Jose Julio Ferro  

Martins Vieira; Luiz Ivando Pires Ferreira; Maria Perpetuo Socorro Pessoa de Sousa; Maria 

do Socorro de Carvalho Barbosa; Terezinha de Jesus Rios Nogueira Daves; Valdir Soares 

Pessoa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 

Representação legal: não há. 

  
009.283/2005-6 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Ediane Atem Gonçalves de Aaraújo Costa; Francisco Alberto de Gayoso e 

Almendra; Jose Teixeira Andradre; Josias Soares Batista; José Wilson da Costa Santos; 

Maria do Socorro Lages de Carvalho Sousa; Maridéia Neves da Costa; Miralda da Costa 

Alvarenga; Noé Fortes de Sousa Pires; Raimundo Nonato Lira Rabelo; Raimundo Nonato 

Nunes de Castro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 

Representação legal: não há. 

  
009.286/2005-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Almerinda Alencar Bezerra de Oliveira; Antônio de Pádua Silva dos Santos; 

Benedito Raimundo Alves Pereira; Humberto Coêlho; Jonas Rocha; Maria Ferreira Castelo 

Branco Rocha; Melquisedeque de Castro Viana; Silvia Maria Melo de Sousa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 

Representação legal: não há. 

  
015.317/2011-0 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessada: Nilza Nunes Marreiros Guerra. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 

Representação legal: Arianne Beatriz Fernandes Ferreira (OAB/PI 7.343) e outros. 

  
028.609/2016-6 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Amambaí/MS. 

Responsável: Ednor Bampi. 

Interessada: Tribunal de Contas da União. 

Representação legal: não há. 

  
028.630/2011-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessado: Marco Antonio Sanford de Vasconcelos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 

Representação legal: não há. 

  
043.620/2012-4 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessadas: Ligia Beatriz da Costa e Silva Ribeiro Santos; Maria do Socorro Goes e Silva.  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 

Representação legal: não há. 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
007.115/2018-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE. 

Responsável: Paulo Roberto de Santana. 

Representação legal: não há. 

  
009.507/2009-3 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Adalberto Caetano da Silva; Francisco Agileu de Lima Gadelha; Lauro  

Antonio Dias; Maria do Carmo Ferreira de Lima; Pedro Hermeto Ribeiro Gomes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CE. 

Representação legal: não há. 

  
009.643/2020-6 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessadas: Maria Maura Miranda Camargo Bentos; Marly Correa da Costa; Sueli 

Regina Moura Vendas Arakaki. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 

UFMS. 

Representação legal: não há. 

  
015.074/2020-0 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Silvânia/GO. 

Responsável: Prefeitura Municipal de Silvânia/GO. 

Representação legal: não há. 

  
015.491/2018-8 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessados: Isabel Souza de Lima Silva; Joao Victor Batista Silva; Maria da Conceição 

Morais Pereira; Terezinha Francisca de Oliveira Medeiros. 

Órgão/Entidade/Unidade: Sétima Região Militar - MD/CE. 

Representação legal: não há. 

  
016.423/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Jaime Gomes Martins Filho; Lea Luciana Galle Lautert; Leda Marli Hess. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul - TRE/RS. 

Representação legal: não há. 

  
016.701/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Claudia Maria Simões Martinez; Damiao Ramos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. 

Representação legal: não há. 

  
016.730/2020-8 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Edna Aparecida dos Santos Henze Pires; Fabio de Almeida Ribeiro; Katia de 

Paula Taveira; Marco Antonio Silveira; Maria Cristina Amado Gouveia; Mauro Ferreira 

Koyama; Rozilene Sousa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

Representação legal: não há. 

  
016.751/2020-5 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Cristina Sudbrack Vidigal; Edmundo Montalvão; Wilton Jose Pereira dos 

Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Senado Federal - SF. 

Representação legal: não há. 

  
016.752/2020-1 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Benedito Rossas Novaes; Helena do Socorro Mota de Castro; Lucia Maria 

de Andrade Ferraz; Luis Wanderley Gazoto. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal - MPF. 

Representação legal: não há. 
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017.148/2020-0 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Cacilda Santos de Souza; Fatima Conceição de Souza Cardoso Verissimo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 

Representação legal: não há. 

  
017.320/2020-8 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessadas: Gabriela da Silva Vieira; Patricia Maria da Silva Vieira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 

Representação legal: não há. 

  
017.462/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Alessandro Ferrari Jacinto; Eduardo Tadeu Pereira; Elisangela Vieira da 

Silva; Fabiana Regina Sagrado de Oliveira; Johnny Taylor de Oliveira Miranda; Nelio  

Marco Vincenzo Bizzo; Rodrigo de Macedo Couto. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 

Representação legal: não há. 

  
017.567/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Genysson Oliveira Veloso; Hermann Santos da Silva Junior; Ludmilla 

Macedo Lima; Marcelo de Jesus Veiga; Matheus Ricardo Toscano Campos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal - MPF. 

Representação legal: não há. 

  
017.613/2020-5 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessada: Aline Conceição Lyra Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 

Representação legal: não há. 

  
018.098/2020-7 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessada: Hilda Santos Pinto. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 

Representação legal: não há. 

  
018.206/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Tiago Fernando Soares de Oliveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS. 

Representação legal: não há. 

  
018.843/2020-4 - 

  

Natureza: Pensão Militar 

Interessadas: Eunice Pereira da Silva; Maria Jucylane da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 

Representação legal: não há. 

  
019.180/2020-9 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessado: Cleyton Teixeira Gomes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1. 

Representação legal: não há. 

  
019.228/2020-1 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessadas: Juliana Spagnol Sechinato; Laiza Coelho Gomes Rezende; Maria Terezinha 

Pereira Pestana 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais. 

Representação legal: não há. 

  
020.052/2017-0 - 

  

Natureza: Pensão Civil 

Interessados: Efigenia de Oliveira Antunes; Maria Cecília de Souza Saber; Maria Neuza 

Rangel Gaudencio; Roberto Vital de Oliveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: 4ª Região Militar - MD/CE. 

Representação legal: não há. 
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021.689/2016-4 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq. 

Responsável: Rita de Cássia Souza Dias. 

Representação legal: Mariana Eva Souza Dias (OAB/PE 39557)  

  
023.125/2020-9 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antonio Luis Felipe; Celso da Silva Diniz; Helio Louvem; Jarbas Brasil de 

Moraes Neto; Nelza de Souza Freijanes; Pedro Justino Filho; Rubens Gomes Barboza;  

Sheila Cristina de Souza; Vera Lucia Sant Anna; Vera Lucia dos Santos Rodrigues de Melo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

Representação legal: não há. 

  
023.549/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Andre Henrique Pereira da Silveira; Angelica Goncalves Pelegrino; Paloma 

Landeira Laveglia da Cruz; Patricia Abrantes Luna; Renata Quintella Zamolyi; Shirlei 

Rodrigues Pereira; Suyanne Camille Caldeira Monteiro; Valeria da Conceicao Soares; 

Vanessa da Fonseca Pacobahyba; Vania Odaria de Oliveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde - MS. 

Representação legal: não há. 

  
023.678/2020-8 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Aires Santos do Rosario; Alan Gusmao Ramos; Alessandro Marinho Sousa; 

Alzira Gabrielle Soares Saraiva Souza; Gibran Viana Lima; Heloisa Helena de Abreu 

Martins; Jackeline Moreira de Lima Uchoa; Marcelo Andrade Santiago; Renata Cristina dos 

Reis; Vagner Costa Oliveira. 

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

Representação legal: não há. 

  
023.728/2020-5 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Andrea Guerreiro Machado Ferreira; Cristiane de Lima Barbosa; Deiziane 

Matos de Souza; Joise Simas de Souza Mauricio; Lucas Martins de Almeida; Maria 

Angelita da Silva; Rafael Yutaka Kuradomi; Tasso Ricarte Martins; Thiago Maciel Neto; 

Wanderley Vitorino da Silva Filho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 

Representação legal: não há. 

  
023.731/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adriano Carvalho de Oliveira; Ana Ruth Vera Tudela Parra; Anderson Vieira 

Moura; Jhonnata Bezerra de Carvalho. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 

Representação legal: não há. 

  
023.832/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Caio Arruda Siqueira Santos; Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro; Helton 

de Paula Pena; Luiz Henrique Dezotti Tolentino; Marcellus Victor Silva Ferreira; Marcio 

Penna Silveira; Maury Daniel Fernandes Correia; Rafael Araujo de Sousa Bezerra; Rafael 

Ganem Cunha Melo; Rafael Rani. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 

Representação legal: não há. 

  
023.847/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Alexandre Massaki Hosokawa; Ari Chaby Rocha de Sousa; Eduardo Lemes  

dos Santos; Guza Reze de Aquino Silva; Kassio Magalhaes Correia; Leonardo da Silva 

Correa; Roger Augusto de Lima Avelar; Sennahias Manoel de Souza; Sergio Guimaraes  

Cardoso Junior; Wallison de Almeida Oliveira Sousa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 

Representação legal: não há. 
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023.963/2020-4 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ana Paula Gonçalves Doro; Eduardo Andrade Gomes; Elisa Mendes 

Castello Branco; Glauber Daniel Souza do Vale; Graciliano Marcio Santos Louredo; 

Hadassa Rodrigues Santos; Isabel Aparecida Souza Miranda; Italia Aparecida dos Santos 

Zanelli; Jessica Mara de Assis Chagas; Rafael Augusto Severiano. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. 

Representação legal: não há. 

  
025.173/2020-0 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ana Carolina de Moraes Cruz; Dariana Paula Silva Gadelha; Greta Tami 

Araujo da Silva; Humberto Bersani; Joao Paulo Montalvão Silva; Lorena Nacif Marcal; 

Neuton Jose Simplicio Gomes Filho; Renata Gualberto da Cunha; Roger Luiz Paz de 

Almeida; Thais Lima Trindade. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 

Representação legal: não há. 

  
025.206/2020-6 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Adriana Lopes Ferreira; Alexciane Priscila da Silva; Amanda Tavares 

Xavier; Ana Paula Rufino dos Santos; Joao Paulo Maciel de Araujo; Juliana de Melo Lima;  

Leandro Sena Cabral de Oliveira; Marco Aurelio Acioli Dantas; Maria Clara Barbosa 

Camarotti Rosa; Taciano Valerio Alves da Silva. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 

Representação legal: não há. 

  
025.255/2020-7 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ana Paula Amorim Rodrigues; Claudio Rafael de Lima Sievers; Elizandra 

da Costa Nicoes; Erica do Nascimento Dias; Greice Suzana Casarin Rodeghiero Schmechel;  

Helizabet Chagas Fontoura; Hugo Cesar Ximenes; Pablo Miguel Silveira Gomes; Valdirena 

Medina Cardoso; Victor Cabral Ribeiro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 

Representação legal: não há. 

  
025.265/2020-2 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Ana Flavia Lins Souto; Cristiano Bento da Silva; Edna Santos de Souza; 

Elver Luiz Mayer. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA. 

Representação legal: não há. 

  
029.044/2018-9 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Paulista/PE. 

Responsável: Yves Ribeiro de Albuquerque. 

Representação legal: Paulo Roberto Fernandes Pinto Junior (OAB/PE 29.754)  

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
017.075/2015-7 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade:  Município de Natividade/TO. 

Responsável: Joaquim Rodrigues Ferreira. 

Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18596), entre outros, 

representando Joaquim Rodrigues Ferreira e Roger de Mello Ottaño. 

  

  
021.074/2020-8 - 

  

Natureza: Monitoramento 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Administração 

Representação legal: não há. 
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022.964/2020-7 - 

  

Natureza: Aposentadoria 

Interessados: Antonina de Jesus Reis Ferreira Araújo; José Nemesio Teófilo; Orlando  

Martins de Freitas e Sebastião Domingos de Oliveira. 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Mineração - ANM. 

Representação legal: não há. 

  
024.846/2020-1 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Quixaba/PB. 

Representação legal: não há. 

  
025.088/2020-3 - 

  

Natureza: Atos de Admissão 

Interessados: Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva; Mariângela Rebelo Maia; Mirani 

Cristina de Barros; Natascha Scagliusi; Nobuyoshi Chinen; Pedro Ângelo Medeiros Fonini; 

Rafael Berg Esteves Trianon; Rafael Souza dos Santos; Rafael Teixeira do Nascimento e 

Raquel de Oliveira Araújo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

Representação legal: não há. 

  
029.388/2019-8 - 

  

Natureza: Representação 

Representante: Maciel Assessores S/S Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 

Representação legal: Rodrigo de Sá Queiroga (OAB/DF 16.625), entre outros, 

representando a Benner Sistemas S.A. e Luís Felipe Canto Barros (OAB/RS 65.230), entre 

outros, representando a Maciel Assessores S/S Ltda.  

  

  
037.224/2018-2 - 

  

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de São Cristóvão/SE. 

Responsáveis: Jorge Eduardo Santos e Rivanda Farias de Oliveira Batalha;  

Representação legal: não há. 

 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
009.025/2020-0 - 

  

Análise de ato de concessão de aposentadoria. 

Interessada: Rosilda de Franca Chianca Rodrigues. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 

Representação legal: não há. 

Interessado em sustentação oral: 

- Nildeval Chianca Rodrigues Junior (OAB/PB 12.765), 

representando ROSILDA DE FRANÇA CHIANCA 

RODRIGUES. 
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REABERTURA DE DISCUSSÃO 

Ministra ANA ARRAES 

  
028.700/2015-5 - 

  

Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes 

irregulares, com imputação de débito. 

Recorrentes: Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, Jornandes Oliveira Almeida, 

Mário Franco Gaiger, Nilza Luíza Venturini Zampieri e Tadeu Carlos da Silveira 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Representação legal: Jesus Renato Galo Brunet (OAB/RS 6.573), Victor Hugo Rodrigues 

Vianna (OAB/RS 76.229) e outros representando Jornandes Oliveira Almeida, Mário  

Franco Gaiger, Nilza Luiza Venturini Zampieri e Tadeu Carlos da Silveira; Antônio 

Augusto de Almeida Maioli (OAB/SP 208.569) e outros representando a Fundação de 

Apoio à Tecnologia e Ciência; Alfeu Bisaque Pereira (OAB/RS 16.563) representando 

Ronaldo Etchechury Morales  

  

 
Pedido de vista formulado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

(14/07/2020) 

DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  
002.169/2020-7 - 

  

Pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal contra decisão de ... 

Interessada: Teresa Campelo de Souza 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal 

Representação legal: não há 

  
003.598/2015-2 - 

  

Recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial interposto por F & F 

Empreendimentos e Obras Civis Ltda. - EPP contra o Acórdão 3.197/2017 - TCU - 2ª 

Câmara. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Marcação/PB 

Responsáveis: F & F Empreendimentos e Obras Civis Ltda. - EPP; Paulo Sérgio da Silva 

Araújo 

Interessado: Fundação Nacional de Saúde 

Representação legal: Ildefonso Ferreira Lima (OAB/PB 11.670), representando F & F 

Empreendimentos e Obras Civis Ltda. - EPP; Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 

1663) 

  
005.394/2020-1 - 

  

Análise de ato de concessão de aposentadoria. 

Interessado: Severino Ramos de Melo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de 

Pernambuco. 

Representação legal: não há. 

  
005.441/2020-0 - 

  

Análise de ato de concessão de aposentadoria. 

Interessado: Demilton Cabral Pimentel. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Oswaldo Cruz. 

Representação legal: não há. 

  
008.805/2020-2 - 

  

Análise de ato de concessão de aposentadoria. 

Interessada: Lucineide Valério Paixão. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal. 

Representação legal: não há. 

  
008.850/2020-8 - 

  

Análise de ato de concessão de aposentadoria. 

Interessado: Sérgio Roberto Abranches Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

Representação legal: não há 
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008.874/2020-4 - 

  

Em análise processo de APOSENTADORIA. 

Interessado: Luiz Carlos Gomes de Sousa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Supremo Tribunal Federal. 

Representação legal: não há. 

  
009.319/2020-4 - 

  

Em análise processo de APOSENTADORIA. 

Interessada: Ana Maria Breglio de Vasconcellos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 

Representação legal: não há. 

  
009.603/2020-4 - 

  

Análise de ato de concessão de aposentadoria. 

Interessada: Fatima Leonor Costa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 

Representação legal: não há. 

  
013.566/2020-2 - 

  

Em análise processo de PENSÃO MILITAR. 

Interessadas: Diva Marques de Oliveira; Maria Dalvani de O. Dutra e Suzana Bernardes 

Froes Diniz. 

Órgão/Entidade/Unidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 

Representação legal: não há. 

  
020.436/2020-3 - 

  

Análise de ato de concessão de aposentadoria. 

Interessada: Silvia Nunes de Alencar Osorio. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: não há. 

  
023.264/2009-3 - 

  

Em análise Embargos de Declaração em Pensão Civil. 

Interessadas: Adelaide Vieira de Mello Loureiro e Lourdes Bresciani Araujo. 

Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Espírito  

Santo. 

Representação legal: Carlos Magno Gonzaga Cardoso (OAB/ES 1.575)  

  
027.248/2019-4 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria. 

Interessado: Alceu Venancio Junior. 

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

Representação legal: não há. 

  
029.066/2019-0 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria. 

Interessada: Ana Cristina Ferreira Cavalcante. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 

Representação legal: não há. 

  
030.077/2019-2 - 

  

Em análise Embargos de declaração em Aposentadoria. 

Interessada: Letícia Ferreira da Cunha. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superior Tribunal de Justiça. 

Representação legal: Walter José Faiad de Moura (OAB/DF nº 17.390), Barbara Bento 

Mota (OAB/DF nº 53.757) 

  
030.090/2019-9 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria. 

Interessada: Maria Aparecida Caixeta de Bezerra. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superior Tribunal de Justiça. 

Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619)  

  
030.260/2019-1 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria. 

Interessada: Tânia Maria Borges. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superior Tribunal de Justiça. 

Representação legal: não há. 
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030.509/2019-0 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria. 

Interessada: Jane Ferreira Costa Lemes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619)  

  
039.398/2019-6 - 

  

Análise de ato de concessão de aposentadoria. 

Interessado: Leonardo Neves Machado. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

Representação legal: não há. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  
001.825/2015-1 - 

  

Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cláudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito do 

Município de Santa Vitória do Palmar/RS, em face do Acórdão 5429/2020 - TCU - 2ª 

Câmara, que julgou a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, 

em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio 

702954/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar/RS, tendo 

por objeto o apoio à realização do evento “Verão Mais ao Sul 2009”, promovido de 1/2 a 

7/3/2009. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Santa Vitória do Palmar/RS 

Interessado: Ministério do Turismo 

Responsável: Cláudio Fernando Brayer Pereira 

Representação legal: Edson Luis Kossmann (OAB/RS 47301); Maritânia Lucia Dallagnol 

(OAB/RS 25.419); Ian Cunha Angeli (OAB/RS 86.860B) e outro, representando Cláudio 

Fernando Brayer Pereira 

  
008.541/2020-5 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria de MARIA EVANA BAPTISTA (CPF: 746.130.227 -

20) no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, 

submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de 

acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

Interessada: Maria Evana Baptista 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

Representação legal: não há 

  
008.542/2020-1 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria de MARIZELIA PEREIRA DOS SANTOS CHAVES 

(CPF: 789.526.897-04 no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 

1ª Região/RJ, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União 

(TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

Interessada: Marizelia Pereira dos Santos Chaves  

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

Representação legal: não há 

  
008.718/2020-2 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria de LILIANA LEMOS PORTO (CPF: 302.804.601- 63) 

no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO, 

submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de 

acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

Interessada: Liliana Lemos Porto 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO 

Representação legal: não há 

  
008.863/2020-2 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria de PAULO JOSÉ MARTINS LACERDA (CPF: 

887.388.258-72) no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 

submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de 

acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

Interessado: Paulo José Martins Lacerda 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 

Representação legal: não há 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 43 

008.903/2020-4 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria de SANDRA VASSALO REIS LEITE (CPF: 

598.970.077-68) no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região/RJ, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União 

(TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

Interessada: Sandra Vassalo Reis Leite 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

Representação legal: não há 

  
008.908/2020-6 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria de VIVIANE DE OLIVEIRA LOPES (CPF: 

660.203.367-00) no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região/RJ, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União 

(TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

Interessada: Viviane de Oliveira Lopes 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

Representação legal: não há 

  
009.003/2020-7 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria de PAULO JOSE CORREA (CPF: 740.950.998-87) no 

cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, 

submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de 

acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

Interessado: Paulo José Correa 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO 

Representação legal: não há 

  
010.226/2016-8 - 

  

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 5.387/2020 - TCU - 2ª Câmara, por 

meio do qual foi julgada a Tomada de Contas Especial, procedente da conversão do 

processo de Representação TC 019.170/2012-2, autorizada pelo Acórdão 756/2016-T CU-

Plenário (Relator Ministro Raimundo Carreiro), que cuidou de irregularidades ocorridas na 

Prefeitura Municipal de Senador Rui Palmeira/AL, na execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2009 e 2010. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Senador Rui Palmeira/AL 

Responsável: Siloé de Oliveira Moura 

Interessado: Tribunal de Contas da União 

Representação legal: Fabio Costa de Almeida Ferrario (OAB/AL 3.683) e outros, 

representando Siloé de Oliveira Moura 

  
012.814/2020-2 - 

  

Atos submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) para fim de registro, 

nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 

Interessados: Alberto Paulo Herszenhorn; Alcides Joaquim da Silva; Antônio José 

Marcelino; Antônio Loredo de Souza; Carlos Roberto da Rocha 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica 

Representação legal: não há 

  
013.450/2017-4 - 

  

Embargos de declaração interpostos por Refinaria de Petroleos de Manguinhos S/A - Em 

Recuperacao Judicial contra o Acórdão 3.413/2020-TCU-2ª Câmara. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petrobras Distribuidora S.A - MME 

Representação legal: Ozair Felix Ferreira (OAB/RJ 178.625) e outros, representando 

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A (em Recuperação Judicial); Alex Serpa Saba de 

Mattos (OAB/RJ 126912) e outros, representando Petrobras Distribuidora S.A. - MME 

  
016.818/2020-2 - 

  

Ato de pensão militar, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas 

da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi 

cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro 

de Atos de Admissão e Concessões (e-Pessoal), na forma do art. 2º, caput e incisos I a IV, 

e art. 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 

Interessadas: Edna Teixeira dos Santos; Márcia Angelina dos Santos Antônio  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército 

Representação legal: não há 
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018.356/2015-0 - 

  

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 6712/2020 - TCU - 2ª Câmara (Ata 

20/2020, Sessão Telepresencial de 23/6/2020), que julgou o Recurso de Reconsideração  

interposto por Dioclécio Rosendo de Lima, ex-Prefeito do município de Riacho das Almas  

- PE, em face do Acórdão 1.160/2018/TCU-2ª Câmara (relator o Ministro André Luís de 

Carvalho) que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do 

Turismo, julgou irregulares suas contas e imputou-lhe multa em face de irregularidades na 

aplicação dos recursos referentes ao Convênio 704916/2009, firmado entre o Ministério do 

Turismo e a mencionada Municipalidade, com a finalidade de realizar o “Festival Cultural 

de Vitorino 2009”, no período de 25 a 27/9/2009, cuja vigência compreendia o período de 

18/9/2009 a 7/1/2010 e contou com aporte de recursos federais da ordem de R$ 300.000,00.  

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Riacho das Almas/PE 

Interessado: Ministério do Turismo 

Responsável: Dioclécio Rosendo de Lima 

Representação legal: Filipe Fernandes Campos (OAB/PE 31509), Raphael Parente 

Oliveira (OAB/PE 26433), Bernardo de Lima Barbosa Filho (OAB/PE 24201) e outros, 

representando Dioclécio Rosendo de Lima 

  
030.151/2014-7 - 

  

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 5167/2020 - TCU - 2ª Câmara, que 

julgou o Recurso de Reconsideração interposto por Milton Sergio Costa Soares contra o 

Acórdão 1314/2019-TCU-2ª Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao 

pagamento do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da sua omissão no dever de prestar 

contas do Contrato de Repasse 170959-66/2004 destinado à “capacitação de agentes de 

desenvolvimento no Município de Manaus e entorno” a partir do aporte de recursos federais 

pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Sócio Ambiental do Amazonas  

Interessado: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Responsáveis: Instituto Sócio Ambiental do Amazonas; Milton Sergio Costa Soares  

Representação legal: não há 

  
030.520/2014-2 - 

  

Recurso de Reconsideração interposto por Pedro Lopes Aragão (Peças 67-70), contra o 

Acórdão 7.804/2018 - Segunda Câmara (Peça 37), que julgou irregulares as suas contas, 

condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional o débito no valor de R$ 83.140,66.  

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA 

Interessado: Ministério da Integração Nacional 

Responsável: Pedro Lopes Aragão 

Representação legal: Renata Arnaut Araújo Lepsch (OAB/DF 18.641) e outros, 

representando Pedro Lopes Aragão 

  
032.398/2014-0 - 

  

Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. Rubens Germano Costa (peça 109), contra o 

Acórdão 3.528/2020-TCU-2ª Câmara 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Picuí/PB 

Interessado: Ministério do Turismo 

Responsáveis: Gm2 - Eventos Artísticos e Serviços Gráficos e de Construção Ltda. - ME;  

Rubens Germano Costa 

Representação legal: José Alberto Rodrigues Teixeira (OAB/DF 16163) e outros, 

representando Rubens Germano Costa 
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036.313/2011-4 - 

  

Embargos de Declaração em face do Acórdão nº 3530/2020 - 2ª Câmara opostos por 

Maurício Linhares da Rocha em processo de Representação que trata de irregularidade 

ocorrida na concorrência pública n° 006/2007. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Vitória/ES 

Interessado: Gustavo Senna Miranda 

Responsáveis: A Madeira Industria e Comercio Ltda.; Adinalva Maria da Silva Prates; 

Aloísio Pignaton; Carlos Alberto Benezath Rodrigues; Carlos Roberto Ambrósio Ximenes;  

Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Eireli; Custódio Pinheiro da Silva; Elias  

Antônio Coelho Marochio; Eunice Souza da Silva; Juscelino Alves dos Santos; Mucio 

Linhares da Rocha; Paulo Maurício Ferrari; Pedro Emanuel Kill Botti; Sérgio Fornazier 

Meyrelles; Zacarias Carraretto 

Representação legal: Raquel Gonsalves Freire (OAB/ES 27020) e outros, representando 

Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Eireli; Antônio Marcos Côgo (OAB/ES 23696),  

representando Mucio Linhares da Rocha; Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro (OAB/ES 

22245), representando Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Eireli, Juscelino Alves 

dos Santos e Paulo Maurício Ferrari 

  
036.835/2019-6 - 

  

Atos de concessão de pensão militar às beneficiárias supracitadas, pensões estas concedidas 

pelo Comando da Marinha. 

Interessadas: Ana Maria da Fonseca Hermes Velloso; Jurema Moreno Pereira Santos; 

Karine Cerqueira; Maria Luiza Medeiros Cerqueira; Maria da Conceição Nascimento da 

Silva; Sônia Regina Barros Magalhães  

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 

Representação legal: não há 

 

Ministro RAIMUNDO CARREIRO 

  
000.871/2018-4 - 

  

Recurso de reconsideração interposto pela Financiadora de Estudos e Projetos contra 

decisão que julgou regulares com ressalva as contas de parte dos gestores e regulares as 

contas dos demais responsáveis relativas as prestações de contas da recorrente no exercício  

de 2016. Além disso, entre outras medidas, foram expedidas determinações à Finep, contra 

as quais a unidade se insurge neste recurso de reconsideração. 

Recorrente: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

Órgão/Entidade/Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos  

Representação legal: Amanda Rodrigues Santos  

  
004.544/2017-0 - 

  

Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, 

condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação parcial das despesas 

realizadas com recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos 

Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2011. 

Recorrentes: Francisco da Rocha Miranda 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Araguatins/TO 

Representação legal: Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885) e outros 

  
006.924/2014-0 - 

  

Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos repassados pela União mediante o convênio, que tinha por objeto apoiar a 12ª 

Fenadoce - Feira Nacional do Doce/2004. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo. 

Responsáveis: Camara de Dirigentes Lojistas de Pelotas; José Guilherme Bueno da Rocha 

Brito; Oswaldo Gaspar da Fonseca Neto 

Interessado: Camara de Dirigentes Lojistas de Pelotas  

Representação legal: Altair Rech Ramos (OAB/RS 27941)  

  
011.842/2020-2 - 

  

Atos de aposentadorias. 

Interessados: José Edson Coli Dias; José Vicente Goulart 

Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Itajubá 

Representação legal: não há 
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016.171/2015-2 - 

  

Tomada de Contas Especial em razão da impugnação parcial de despesas quanto aos 

recursos repassados à referida associação por força do convênio que tinha por objeto o apoio 

à implementação do projeto denominado NORDESTE - INVEST 2010. 

Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas  

Responsáveis: Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil; Luiz 

Felipe Cavalcante de Melo Lima 

Interessado: Ministério do Turismo 

Representação legal: Ícaro Werner de Sena Bitar (OAB/AL 8520), representando Luiz 

Felipe Cavalcante de Melo Lima e Associacao Para O Desenvolvimento Imobiliario e 

Turistico do Brasil. 

  
026.097/2016-8 - 

  

Monitoramento da Prestação de Contas Ordinária de Fundação Nacional do Índio relativa 

ao Exercício Financeiro de 2015, com vistas a avaliar o cumprimento do item 1.7.1 ao 1.7.3 

do Acórdão 5581/2017 - 2ª Câmara. 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional do Índio 

Responsáveis: Aluísio Ladeira Azanha; Artur Nobre Mendes; Flavio Chiarelli Vicente de 

Azevedo; Jaime Garcia Siqueira Junior; Janice Queiroz de Oliviera; José Antônio de Sá; 

João Pedro Gonçalves da Costa; Julio Cesar Gomes Pinho; Maximo Oliveira de Souza; 

Patricia Chagas Neves; Tatiana Raquel Alves Vilaca; Thaís Dias Gonçalves; Walter Alves 

Coutinho Junior; Wendell Carlos Rosa de Araujo 

Representação legal: não há 

  
030.504/2019-8 - 

  

Ato de aposentadoria. 

Interessado: Ismael Soares da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
030.530/2019-9 - 

  

Ato de Aposentadoria. 

Interessada: Leila Lima Borges 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
030.550/2019-0 - 

  

Ato de Aposentadoria. 

Interessada: Maria Alves de Souza 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
030.574/2019-6 - 

  

Ato de aposentadoria. 

Interessado: Maurício Pena 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
030.576/2019-9 - 

  

Ato de Aposentadoria. 

Interessada: Moema Direito Passos 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
030.600/2019-7 - 

  

Ato de aposentadoria. 

Interessada: Rita de Jesus Ferreira de Menezes; 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
030.626/2019-6 - 

  

Ato de Aposentadoria. 

Interessada: Tânia Mara Grandizoli Saletti 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
030.645/2019-0 - 

  

Ato de Aposentadoria. 

Interessada: Ana Guimaraes Toledo 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Representação legal: não há 
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030.660/2019-0 - 

  

Ato de Aposentadoria. 

Interessada: Maria Cristina Porto Martins  

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Representação legal: não há 

  
030.685/2019-2 - 

  

Ato de Aposentadoria. 

Interessado: Antonio Roberto Gerin 

Órgão/Entidade/Unidade: Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 1ª Região/DF 

Representação legal: não há 

  
041.337/2018-2 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos 

repassados pela União ao convênio que tinha por objeto apoiar as ações de assistência 

técnica e extensão rural, prioritariamente em zonas rurais empobrecidas, de modo a 

potencializar o alcance conjunto de objetivos do Plano Safra para a Agricultura Familiar e 

do Programa Fome Zero. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Agrário 

Responsáveis: Ellen Silva da Costa; Fundacao de Amparo A Pesquisa, Assistencia Tecnica 

e Extensao Rural do Estado de Mato Grosso 

Representação legal: Não há 

 

Ministra ANA ARRAES 

  
001.848/2017-8 - 

  

Prestação de Contas Ordinária de Coordenação Regional da FUNAI do Rio Negro relativa 

ao Exercício Financeiro de 2015 

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Nacional do Índio/Coordenação Regional do Rio  

Negro 

Responsáveis: André Fernando; Custódio Benjamin da Silva; Domingos Sávio Borges 

Barreto e Valmir Parintintin 

Representação legal: não há 

  
005.378/2020-6 - 

  

Atos de aposentadoria de ex-sevidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 

considerados prejudicado, por perda de objeto, em razão do falecimento dos interessados. 

Interessados: Francisco Antônio da Silva, Francisco Bezerra Sales, Francisco Fredo de 

Sousa, Francisco Martins da Silva e Francisco das Chagas Werton 

Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas  

Representação legal: não há 

  
007.665/2014-8 - 

  

Tomada de contas especial instaurada em decorrência do não encaminhamento de 

documentação complementar exigida para o exame de prestação de contas de convênio que 

objetivou a capacitação de 500 crianças, jovens e adultos afrodescendentes do povoado 

Frechal, localizado no Município de Mirinzal/MA, com base no Programa Cultura 

Viva/Pontos de Cultura. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Cultura  

Responsáveis: Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão e 

Francisco da Conceição 

Representação legal: não há 

  
016.088/2018-2 - 

  

Embargos de declaração opostos contra decisão que não deu provimento a embargos de 

declaração. 

Embargante: Executiva Serviços Técnicos Especializados Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Representação legal: Ana Lídia Silva Linhares (OAB/DF 36.074), representando 

Executiva Serviços Técnicos Especializados Ltda. 
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028.379/2017-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra fundação 

privada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais oriundos de 

contrato de repasse celebrado para concessão de apoio financeiro à assistência técnica e 

extensão rural em diversas regiões do Rio Grande do Sul. 

Órgãos/Entidades/Unidades: Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinto) e 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário  

Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro e 

Maximino Luiz Deparis  

Representação legal: Diego Vedovato (OAB/DF 51.951), Leandro Gaspar Scalabrin  

(OAB/RS 46.570) e Rodrigo Medeiros da Silva (OAB/RS 102.235A) representando 

Maximino Luiz Deparis  

  
030.507/2019-7 - 

  

Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria 

em virtude do pagamento da parcela denominada "opção". 

Recorrentes: Jaff Rodrigues da Silva e Tribunal Superior do Trabalho 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 

Representação legal: não há 

  
031.152/2019-8 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de concessão de 

aposentadoria e lhe negou registro. 

Recorrente: Terezinha Aparecida de Jesus Simoni 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 

Interessada: Terezinha Aparecida de Jesus Simoni 

Representação legal: não há 

  
031.175/2019-8 - 

  

Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro o ato 

de aposentadoria da recorrente em razão da incorporação indevida da parcela denominada 

“opção”. 

Recorrente: Leia Antônia Rocha Nogueira 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 

Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256) e outros representando Leia 

Antônia Rocha Nogueira 

  

  
033.709/2018-1 - 

  

Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de 

convênio. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) 

Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes, Crea Antônia de Almeida Faria, Fundação de 

Gestão e Inovação, Paulo Celso dos Reis Gomes e Ronaldo do Monte Rosa 

Representação legal: Melillo Dinis do Nascimento (OAB/DF 13.096) e outros 

representando Paulo Celso dos Reis Gomes  

  
039.489/2019-1 - 

  

Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria em 

virtude do pagamento da parcela denominada "opção". 

Recorrente: José Eugênio Marson 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região/Campinas/SP 

Representação legal: não há 

  
040.608/2019-0 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não 

comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União ao Município de 

Nilópolis-RJ. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Nilópolis/RJ 

Responsável: Kiraz Constantine Karraz 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  
002.084/2020-1 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria. 

Interessada: Julieta Ribeiro Fortaleza Ceolin. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.  

Representação legal: não há. 

  
008.803/2020-0 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Ministério Público Federal a ex-servidora 

que ocupou cargo de Técnico naquele Parquet. 

Interessada: Juçara dos Santos Gomes. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal - MPF. 

Representação legal: não há.  

  
008.858/2020-9 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria em que se discute a incorporação de opção de função. 

Interessada: Jacqueline Soares Ximenes.  

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE.  

Representação legal: não há. 

  
008.872/2020-1 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria deferido pelo TRE/PE, em benefício de ex-servidora 

que ocupou cargo de Técnico Judiciário naquela Corte. 

Interessada: Valéria de Albuquerque Freire. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Eleitoral de Pernambuco - TRE/PE. 

Representação legal: não há. 

  
009.348/2020-4 - 

  

Ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Ministério Público Federal. 

Interessado: Otavio Adeodato de Sousa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público Federal. 

Representação legal: não há. 

  
009.576/2017-7 - 

  

Concessão de aposentadoria em favor de ex-servidores do Comando da Aeronáutica. 

Interessados: João Murta Alves, Marco Antônio Cavalcante Henriques, Marcos Antonio 

Venancio Martins, Maria Alice Carvalho Mazzeu, Mauro Kochi Yamamoto, Neide Ferreira 

Queiroz de Araújo, Nelson Firmino, Rosângela Francisca de Oliveira Araújo, Selma Araújo 

de Pinho Ferreira e Telma Cristina Arantes Macedo Manabe. 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da 

Aeronáutica.  

Representação legal: não há. 

  
013.528/2020-3 - 

  

Pensão militar em que se discute acumulação ilegal de benefícios previdenciários. 

Interessadas: Eliane Maria Fonseca Muller, Fabiane Regina de Souza Guimarães , 

Franciane Cristina de Souza Guimarães, Margarida Jiumonji Salame, Maria Verônica 

Nogueira, Maria Adélia Cavalcante Hortêncio, Mara Célia Sales Cavalcante, Elizabeth  

Ramalho Fonseca, Maria Helena Fonseca Lorena de Araújo, Inês Cristina Oliva Guimarães , 

Deborah Cavalcante Cunha Rodrigues, Glória Regina Oliva Guimarães, Maria Conceição 

Santos.  

Órgão/Entidade/Unidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Comando da 

Aeronáutica.  

Representação legal: não há. 

  
015.487/2018-0 - 

  

Autos em que se analisam atos de concessão de pensão instituída por militares vinculados 

ao Comando do Exército. 

Interessadas: Angela Maria Carvalho; Antonina Medina Dias; Dione Assumpção do 

Nascimento Ojeda; Enir Dias Baptista; Vanda Militina da Silva Nunes; Vera Nice 

Assumpção do Nascimento; Yara Assumpção do Nascimento. 

Órgão/Entidade/Unidade: Nona Região Militar. 

Representação legal: não há. 
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030.227/2018-6 - 

  

Atos de pensão militar. 

Interessadas: Angelica Maria da Silva Ribeiro; Benedita Maria Sampaio de Carvalho;  

Benta Ferreira da Silva; Cristina Maria de Souza Ferreira; Elzenir de Souza Rodrigues; 

Gardenia Lucia da Silva Ribeiro; Ilana Kassouf Silva; Josenizia Rabelo de Castro Oliveira;  

Marcia Kassouf Silva; Maria do Carmo Silva Araujo Franco; Maria do Socorro Silva Sousa; 

Maria Iracilda Felix Nogueira; Maria Jose Lima Matos; Rita Maria Ferreira de Melo; 

Rogeria Cristina da Silva; Sueli de Mello Braga e Vera Regina Ferreira de Souza. 

Órgão/Entidade/Unidade: Décima Região Militar.  

Representação legal: não há. 

  
032.677/2017-0 - 

  

Tomada de Contas instaurada em decorrência da não apresentação da prestação de contas 

final, nem da documentação complementar, do Contrato de Repasse. 

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho do Povo Indígena Ingaricó.  

Responsáveis: Adaílton Barbosa Semeão, Gelson José Martins, Miguel Jones, e Conselho 

do Povo Indígena Ingaricó.  

Representação legal: Éder Soares Leite.  

  
039.458/2018-0 - 

  

Representação noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no edital da Tomada de 

Preços 8/2018, levada a efeito pelo Município de Silvânia/GO, cujo objeto era a execução  

de remanescente das obras para conclusão da cobertura e fachadas da quadra poliesportiva 

da escola José Eduardo Mendonça. 

Representante: Amaral Castro Engenharia Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Silvânia/GO. 

Responsável: José da Silva Faleiro  

Representação legal: Carlos Antônio de Macêdo Silva (OAB/GO 5.685) e Tiago de Paiva 

Faleiro (OAB/GO 38.003). 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  
000.225/2016-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor 

de Evandro Mauro Maciel Chacon (gestão: 2013-2016) e Cleide Maria de Souza Oliveira 

(gestão: 2009-2012), como então prefeitos de Pesqueira - PE, diante da não execução dos 

objetos pactuados pelos Contratos de Repasse n.º 299.348-90/2009, destinado à 

“pavimentação asfáltica de vias urbanas do município em CBQU nas ruas Adalberto de 

Freitas - Bairro Centro e trecho da Barão de Vila Velha - Centro” a partir do aporte de 

recursos federais sob o valor de R$ 195.000,00 e de R$ 17.500,00 em recursos da 

contrapartida, tendo a vigência inicial do ajuste sido estipulada para o período de 16/12/2009 

a 14/11/2011 e n.º 275.816-60/2008 destinado à “pavimentação das vias urbanas Marechal 

Randon Pacheco Centenário - Continuação; Av. Petrônio Tenório de Moura - Vila Anápolis; 

Margem da BR 232, a altura do km 210 - Centenário; Rua Espirito Santo - Salgado; Av. 

Mano Marinho De Andrade - Continuação Lot. Portal Av. Ororubá - Lot. José Jerônimo;  

Rua Luiz Tenório Cavalcanti - Lot. São Francisco; Rua Palmares - Centenário” a partir do 

aporte de recursos federais sob o valor de R$ 195.000,00 e de R$ 10.834,00 em recursos da 

contrapartida, tendo a vigência inicial do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2008 

a 14/2/2010 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Pesqueira/PE. 

Responsáveis: Cleide Maria de Souza Oliveira; Evandro Mauro Maciel Chacon. 

Representação legal: Raphael Parente Oliveira (OAB/PE 26.433), entre outros, 

representando Cleide Maria de Souza Oliveira. 
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006.806/2016-3 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 

em desfavor, inicialmente de Odacy Amorim de Souza, como então prefeito de Petrolina - 

PE (gestão: 2007-2008), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes aos recursos 

federais transferidos pela modalidade fundo a fundo sob o valor de R$ 1.842.106,60, durante  

o exercício de 2008, para as ações de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social 

Especial (PSE) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas). 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Petrolina/PE. 

Responsáveis: Isabel Cristina Sampaio Angelim; Odacy Amorim de Souza; e Município  

de Petrolina/PE. 

Representação legal: Geisiele Barbosa Vanderlei Gomes (OAB/PE 42.225), entre outros, 

representando Odacy Amorim de Souza; Nadielson Barbosa da Franca, representando 

Isabel Cristina Sampaio Angelim; e Anderson Freire de Souza (OAB/PE 23195), 

representando o Município de Petrolina/PE. 

  

  
008.649/2020-0 - 

  

Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região  

(TRT-PE) em favor de Daisy de Souza Valenca Ferraz. 

Interessada: Daisy de Souza Valenca Ferraz. 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE). 

Representação legal: não há. 

  
008.717/2020-6 - 

  

Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região  

em favor de Kátia Félix. 

Interessada: Kátia Félix 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 

Representação legal: não há 

  
008.834/2020-2 - 

  

Aposentadoria deferida em favor de Simão Fernandes da Cunha Júnior pela administração  

do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. 

Interessado: Simão Fernandes da Cunha Júnior 

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás  

Representação legal: não há 

  
009.639/2020-9 - 

  

Aposentadorias deferidas pela administração da Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso em favor de Luiz Antônio Dorileo Louzich e Maria Clara Vieira Weiss. 

Interessados: Luiz Antonio Dorileo Louzich e Maria Clara Vieira Weiss  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

Representação legal: não há 

  
009.652/2020-5 - 

  

Aposentadorias deferidas em favor de Ana Angélica Almeida Barbosa, Antônio Borges, 

Ariovaldo José Pires, Clauton Guerra e Cláudia Lúcia Carneiro Matos pela Fundação 

Universidade Federal de Uberlândia 

Interessados: Ana Angélica Almeida Barbosa; Antônio Borges; Ariovaldo José Pires; 

Clauton Guerra e Cláudia Lúcia Carneiro Matos  

Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 

Representação legal: não há 

  
009.901/2020-5 - 

  

Pensões civis deferidas pela administração da Superintendência Estadual da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) em Minas Gerais em favor de Lúcia Evangelista dos Anjos e 

Paulo Roberto de Paula Junior, a partir do falecimento de Paulo Roberto de Paula, e em 

favor de Anieta do Carmo Soares e Valcilene Soares de Souza Maior, a partir do falecimento  

de Valdemar Soares da Silva. 

Interessados: Anieta do Carmo Soares, Lúcia Evangelista dos Anjos, Paulo Roberto de 

Paula Junior e Valcilene Soares de Souza Maior. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em 

Minas Gerais. 

Representação legal: não há. 
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012.686/2012-3 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor 

de Nilton Kleber Tunes Teixeira (gestão: 2001-2004) e Almir de Jesus Costa (gestão: 2005-

2008), como então prefeitos de Ituberá - BA, diante da total impugnação dos recursos 

federais repassados sob o valor de R$ 1.000.000,00 em prol do Contrato de Repasse nº 

132.570-76/2001 destinado ao “estímulo à produção agropecuária” no âmbito do Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário (PRODESA) do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Ituberá/BA. 

Responsáveis: Nilton Kleber Tunes Teixeira; Almir de Jesus Costa; Enéas Oliveira e Cia 

Ltda.; e Município de Ituberá/BA. 

Representação legal: 8.1. Luevilson Santos Cirne (OAB/BA 9707), representando Enéas 

Oliveira e Cia Ltda; e Orley Dias de Souza (OAB/BA 29290) e Reges Jonas Aragão Santos 

(OAB/BA 23023), representando Nilton Kleber Tunes Teixeira. 

  
013.508/2020-2 - 

  

Pensões Militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do  Comando da 

Aeronáutica em favor de Hilda Pereira Jorge e Maria Joanna Stonoga, a partir do  

falecimento de Adolpho Stonoga, em favor de Ellen Franciana Vieira Silva, a partir do 

falecimento de Adriano Jesus Thomaz Waewell, em favor de Lyse Maria Costa Moreira, a 

partir do falecimento de Agostinho Costa, e em favor de Dilma Castro Ribeiro, a partir do 

falecimento de e Albergio Alves Ribeiro. 

Interessadas: Dilma Castro Ribeiro; Ellen Franciana Vieira Silva; Hilda Pereira Jorge; 

Lyse Maria Costa Moreira e Maria Joanna Stonoga 

Órgão/Entidade/Unidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da 

Aeronáutica 

Representação legal: não há 

  
013.518/2020-8 - 

  

Pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - 

Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de a partir do falecimento de Charles  

Murilo de Oliveira Netto, Claudio André Duarte de Oliveira, Coriolano Luiz Tenan e 

Cristovão dos Santos. 

Interessados: Carolina Terezinha Couto Pimentel; Egnar Pimentel Mcquillen; Elaine Maria 

Pimentel de Sa; Elayne de Fatima Oliveira Netto; Heloisa Luiz Tenan; Katia Fernandes 

Duarte de Oliveira; Marcia Valéria de Oliveira Netto e Maria de Lourdes Couto Pimentel 

Órgão/Entidade/Unidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas  

Representação legal: não há 

  
014.485/2020-6 - 

  

Atos iniciais de pensão civil deferidas pela Superintendência Regional do Trabalho no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Interessadas: Luciene Castilho Fuentes Filgueiras; Maria Lucia de Barros Feitaes; Nancy 

Gomes Lopes; Regina Sylvia Maia de Santana; Regina Sylvia Maia de Santana e Serena 

Souza Mello 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de 

Janeiro 

Representação legal: não há 

  
015.017/2020-6 - 

  

Pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil a 

partir do falecimento de Edmo da Costa, José dos Santos e Antônio Antonino Soares. 

Interessadas: Elaine Musser dos Santos; Geisa Miriam Soares Santana; Geusa Maria 

Soares; Gilsa Maria Soares Carvalho; Gleide Miriam Soares; Juraci Pires Borges; Maria de 

Fatima Soares Rosa e Mércia Maria Borges da Costa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil. 

Representação legal: não há. 
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016.251/2015-6 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), diante da não 

execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.º 275.733-63/2008 destinado à 

execução de pavimentação asfáltica sobre paralelepípedos graníticos da rua Cardeal 

Arcoverde e da praça Comendador José Didier, no referido município, sob o montante de 

R$ 205.173,20 pelo aporte de R$ 195.000,00 em recursos federais e de R$ 10.173,20 em 

recursos da contrapartida. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pesqueira/PE. 

Responsáveis: Cleide Maria de Souza Oliveira; Evandro Mauro Maciel Chacon; 

Construtora Ancar Ltda. 

Representação legal: não há. 

  
017.652/2020-0 - 

  

Pensão militar deferida pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil em 

favor de Maria das Graças Monteiro Francisco, a partir do falecimento de Deolício Antônio 

Francisco. 

Interessada: Maria das Graças Monteiro Francisco. 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil 

Representação legal: não há 

  
023.026/2018-9 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Marcos 

Antônio da Silva Toledo, como então prefeito do Município de Natividade - RJ (gestão: 

2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos repassados por meio do Convênio n.º 1367/2008 destinado à realização do evento 

“Réveillon de Natividade” a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 

150.000,00 e de R$ 7.500,00 em contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada 

para o período de 19/12/2008 a 31/3/2009 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Natividade/RJ. 

Responsável: Marcos Antônio da Silva Toledo. 

Representação legal: não há. 

  
025.113/2017-8 - 

  

Resumo: representação autuada pela então Secex-RJ a partir de documentação encaminhada 

pelo TCE-RJ sobre os indícios de irregularidade no Contrato 32/2008 celebrado, em 

5/5/2018, entre a extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - Serla 

(atual Instituto Estadual do Ambiente - Inea) e o Consórcio Rios da Baixada (Carioca 

Christiani Nielsen Engenharia S/A, Delta Construções S/A e Cons trutora OAS Ltda.) para 

a execução das obras e dos itens de serviço em intervenções estruturais pelo projeto de 

controle de inundações e de urbanização e recuperação ambiental nas bacias dos rios 

Iguaçu-Botas e Sarapuí junto à Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro sob o valor 

de R$ 189.876.020,94. 

Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Estadual do Ambiente. 

Representação legal: não há 

  
031.777/2019-8 - 

  

Pauta explicativa: Atos de pensão militar deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas 

da Marinha do Brasil. 

Interessados: Alban Feitosa Miranda; Beatriz Ayache Rocha; Conceição Marques dos 

Anjos; Denise Cristina Cosme Silva; Linda Martins Miranda; Marcia Aparecida Barbosa 

Meira; Maria Rosalia de Queiroz; Maria do Socorro Mayer Barbosa; Regina Cristina de 

Queiroz; Ruth Mayb de Queiroz; Sandra Helena Nobrega de Almeida; Silvia Helena 

Nobrega de Almeida; e Vilma Petine dos Santos. 

Órgão/Entidade/Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil. 

Representação legal: não há. 
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031.838/2019-7 - 

  

Atos de pensão militar deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando 

da Aeronáutica. 

Interessadas: Alexandra Feitosa Bebiano Montoni; Alice de Freitas Pereira; Aparecida 

Magna Ramos Gil Nascimento; Apparecida Castelar Pinto Conti; Darli Silva Neves; Dione 

Pereira da Silva Bandeira; Ilca Maria de Freitas Pereira Theodoro; Iris Aparecida de Freitas 

Pereira Teodoro; Izabel Fatima de Freitas Pereira Teodoro Vilalba; Kelly Cristina Jorge da 

Silva Santos Cassimiro; Marcia Suely Jeronimo da Silva; Maria Ângela Conti Marini;  

Mariza Barbosa Nunes; Mary Barbosa Marin; Mércia Maria da Silva Macedo; Mirian  

Jeronimo da Silva Pereira; Neizimar Cassimiro de Assis; Nelia Cassimiro; Rita de Cassia 

dos Santos; e Terezinha Lopes da Silva 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da 

Aeronáutica 

Representação legal: não há 

  
035.823/2015-1 - 

  

Embargos de declaração em face do Acórdão 6.734/2020 prolatado pela 2ª Câmara do TCU, 

ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em 

desfavor de Flávio Travassos Régis de Albuquerque (gestão: 2013-2016) e Pedro Augusto 

Pereira Guedes (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de São Vicente Férrer - PE, 

diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.º 306.537-53/2009 

destinado à “execução de ampliação e reforma com urbanização de praça pública no 

município” sob o montante de R$ 140.000,00 pelo aporte de R$ 136.500,00 em recursos 

federais e de R$ 3.500,00 em recursos da contrapartida. 

Embargante: Flávio Travassos Régis de Albuquerque. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de São Vicente Férrer/PE. 

Representação legal: Marcus Vinícius Alencar Sampaio (OAB/PE 29.528), entre outros, 

representando Flávio Travassos Régis de Albuquerque.  

  

  
037.570/2018-8 - 

  

Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de 

Waldoilson dos Santos Leite, como presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo 

e Esportes (Funcaju), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos 

repassados por meio do Convênio n.º 01555/2010 destinado à implementação do 

“PRECAJU 2011” a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.200.000, 00, 

tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/2010 a 21/7/2011. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Turismo  

Responsável: Waldoilson dos Santos Leite. 

Representação legal: Antonio Carlos Sobral Rollemberg (OAB/DF 25.031)  

  
039.418/2019-7 - 

  

Aposentadoria deferida em favor de Vitória Régia Medeiros Dantas de Góes pela 

administração do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. 

Interessada: Vitória Régia Medeiros Dantas de Góes  

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região 

Representação legal: não há 
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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

TC 017.812/2020-8  

Natureza: Representação  

Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes 
Terrestres. 

Responsáveis:  K-infra Rodovia do Aco S.A. (09.414.761/0001-64); 
Sérgio de Assis Lobo (007.318.018-14)   

DESPACHO 

 Trata-se de representação de unidade técnica (Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 
Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRodoviaAviação), em face de possíveis irregularidades constantes 

do Contrato de Concessão da BR-393/RJ, celebrado em 26/3/2008 entre a União, por intermédio da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e a concessionária Rodovia do Aço S.A, que tem por objeto a 
concessão para exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a 

execução dos serviços de recuperação, manutenção, rnonitoração, conservação, operação, ampliação, 
melhorias e exploração, mediante pedágio, abrangendo 200,4 quilômetros no trecho compreendido entre a 

divisa MG/RJ até o entroncamento com a BR-116 (Via Dutra), com vigência prevista de 25 anos. 

2. Em despacho que proferi à peça 28, de 22/6/2020, deliberei no seguinte sentido: 

“13. Ante o exposto, acolho as propostas da SeinfraRodoviaAviação formuladas às peças 

25 a 27, e, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno, DECIDO: 

13.1. Conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade 

previstos nos artigos 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal; 

13.2. Autorizar, com fundamento no art. 250, inciso V, do RITCU, às oitivas da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres e da Concessionária Rodovia do Aço para que, no prazo 

de quinze dias, se manifestem acerca dos indícios de gestão irregular do contrato conforme 
proposto na instrução à peça 25; 

13.3. Autorizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do 
RI/TCU, audiência dos responsáveis elencados pela unidade técnica para que, no prazo de 
quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas na instrução 

à peça 25; 

13.4. Encaminhar cópia do inteiro teor deste Despacho e da instrução à peça 25 ao 

Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Receita Federal do Brasil, para adoção 
das providências que considerarem cabíveis acerca dos indícios de irregularidade 
envolvendo a transferência do controle acionário da Rodovia do Aço (BR-393/RJ) para as 

empresas KT2 Assessoria e Consultoria em Gestão de Negócios e Participações Ltda. e CK8 
Empreendimentos, Participações e Administração Ltda; e 

13.5. Encaminhar cópia deste Despacho e da instrução à peça 25 ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social para conhecimento do ocorrido e para adoção das 
providências cabíveis tanto para o caso concreto quanto para que novas transações 

societárias dessa natureza não prosperem em empreendimentos financiados pelo banco 
público de fomento.” 

3. Dentre os gestores chamados em audiência, encontram-se os Srs. Fabio Luiz Lima de Freitas 
(OFÍCIO 31071/2020-TCU/Seproc, de 23/6/2020, peça 40, cuja ciência se deu em 01/07/2020, peça 49) e 
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Mario Rodrigues Junior (OFÍCIO 31075/2020-TCU/Seproc, de 23/6/2020, peça 44, cuja ciência se deu em 

30/06/2020, peça 47).  

4. Em requerimento à peça 73, de 20/7/200, o Sr. Mario Rodrigues Junior pediu prorrogação de 

prazo por 60 dias para apresentação de razões de justificativa. Semelhantemente, o Sr. Fabio Luiz Lima de 
Freitas requereu prorrogação por igual prazo, conforme peça 79, de 22/7/2020.  

5. Com fulcro no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno, concedo aos Srs. Fabio Luiz 

Lima de Freitas e Mario Rodrigues Junior prazos adicionais de 60 dias, contados do término do prazo 
anteriormente concedido, para apresentação de razões de justificativa. 

6. À SeinfraRodoviaAviação.  

Brasília, 30 de julho de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 004.708/2020-2  

Natureza: Monitoramento  
Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Governo Digital.    

DESPACHO 

 Trata-se de monitoramento das determinações constantes dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 
505/2016-TCU-Plenário, de minha relatoria, destinadas à então Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP), à Comissão de 
Acessibilidade do TCU (Caces/TCU) e ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do TCU 

(CGTI/TCU): 

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possível descumprimento 
da legislação que obriga a prestação de atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

por parte dos órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, pelas empresas 
prestadoras de serviços públicos e pelas instituições financeiras.  

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

9.1. conhecer da presente denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, 

para, no mérito, considerá-la procedente;  

9.2. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que a Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SLTI/MP) adote as seguintes medidas, com vistas a assegurar o cumprimento do art. 26 do 
Decreto 5.626/2005 e do art. 47 do Decreto 5.296/2004:  

9.2.1. estabeleça, no prazo de 30 (trinta) dias, as salvaguardas necessárias para mitigar o risco 
de desembolso integral dos valores previstos no TED 24/2014, sem a entrega da solução suíte 

VLibras pronta para uso pela comunidade surda, informando esse Tribunal tão logo as 
referidas salvaguardas tenham sido estabelecidas;  

9.2.2. defina, no prazo de 60 (sessenta) dias, processo que garanta a manutenção evolutiva da 

solução suíte VLibras após o término do TED 24/2014;  

9.2.3. ao final do TED 24/2014, encaminhe ao TCU informações quanto ao cumprimento de 

seu objeto e ao cumprimento do subitem anterior;  

9.3. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que a Comissão de 
Acessibilidade (Caces), em conjunto com o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 

(CGTI), apresente à Presidência deste Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, informações a 
respeito das ações necessárias para assegurar o cumprimento do art. 63 da Lei nº 13.146/2015, 

do art. 26 do Decreto nº 5.626/2005 e do art. 47 do Decreto nº 5.296/2004, no âmbito desta 
Corte;  

9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), em 

observância ao disposto no art. 93 da Lei nº 13.146/2015, que inclua, em seus programas de 
fiscalização, a verificação da adoção, por parte de órgãos e entidades da administração 

pública federal, de tecnologias assistivas que possuam como objetivo a promoção da 
acessibilidade em sistemas, portais e outras ferramentas tecnológicas por eles 
disponibilizadas, com vistas a favorecer o acesso de pessoas com deficiência visual, auditiva, 

cognitiva e motora a esses recursos de tecnologia da informação;” 
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2.  Em atenção ao item 9.3 do Acórdão 505/2016-TCU-Plenário, “a Comissão de Acessibilidade 

(Caces/TCU) e o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI/TCU), encaminharam despacho 
conjunto, em julho de 2016 (peça 26), informando que a matéria foi, preliminarmente, analisada pela 

Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI/TCU), conjuntamente com representantes da 
Caces/TCU, e, como parte deste trabalho, o portal do TCU foi submetido à avaliação por meio de 
ferramenta específica de mercado, para aferição dos requisitos de acessibilidade(peça 26, p. 1)”. 

3. Com vistas a colher informações atualizadas sobre o devido cumprimento da deliberação 
monitorada, a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), em instrução às peças 29 e 

30, propôs diligenciar ao Tribunal de Contas da União para que encaminhe documentos que evidenciem a 
efetiva adoção das medidas propostas no aludido Despacho Conjunto Caces/CGTI, de julho/2016, 
explicitando, ainda, as razões pelas quais determinada medida ainda não foi implementada, se for o caso, a 

fim de possibilitar a verificação do cumprimento do item 9.3 do Acórdão 505/2016-TCU-Plenário:  

“Determinação 9.3 

9.3. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que a Comissão de 
Acessibilidade (Caces), em conjunto com o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 
(CGTI), apresente à Presidência deste Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, informações a 

respeito das ações necessárias para assegurar o cumprimento do art. 63 da Lei nº 13.146/2015, 
do art. 26 do Decreto nº 5.626/2005 e do art. 47 do Decreto nº 5.296/2004, no âmbito desta 

Corte; 

Situação que levou à proposição da deliberação 

39. Conforme consignado no Voto condutor do Acórdão 505/2016-TCU-Plenário, de relatoria 

do Ministro Raimundo Carreiro, no âmbito do TCU a política de acessibilidade foi formulada 
pela então Comissão de Acessibilidade (Caces), a quem incumbe orientar e acompanhar as 

ações das demais unidades da Secretaria do TCU segundo os termos da referida política. Além 
disso, cabe ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) diversas atribuições de 
governança sobre os recursos de tecnologia da informação empregados no Tribunal (peça 20, 

p. 2, parágrafo 14). 

40. Dessa forma, entendeu o Relator que, por uma questão de coerência com os fundamentos 

que levaram às deliberações expedidas à SLTI/MP, a Caces e o CGTI também deveriam ser 
instados a promoverem a implementação da política de acessibilidade no âmbito do Tribunal, 
em cumprimento à legislação de regência. 

Providências adotadas e comentários dos gestores 

41. A Comissão de Acessibilidade (Caces/TCU) e o Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação (CGTI/TCU), encaminharam despacho conjunto, em julho de 2016 (peça 26), 
informando que a matéria foi, preliminarmente, analisada pela Secretaria de Soluções de 
Tecnologia da Informação (STI/TCU), conjuntamente com representantes da Caces/TCU, e, 

como parte deste trabalho, o portal do TCU foi submetido à avaliação por meio de ferramenta 
específica de mercado, para aferição dos requisitos de acessibilidade(peça 26, p. 1). 

42. Tal avaliação indicou que foram identificadas necessidades de ajustes e relacionou 
possíveis ações a serem implementadas, sem prejuízo de prosseguir com a avaliação do portal 
em toda a sua extensão (peça 26, p. 1).  

43. O passo seguinte consistiu no exame da matéria pelo Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação, que, relativamente aos aspectos de TI, entendeu pela proposição de um conjunto 

específico de ações a serem endereçadas por diferentes unidades responsáveis (peça 26, p. 1). 

44. Em consonância com o estabelecido pelo art. 26 do Decreto 5.626/2005, a Caces/TCU 
articulou, relativamente à questão de capacitação de pessoal, a proposição de ações 

específicas em conjunto com o Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU). 
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45. Concluídas essas etapas, em cumprimento ao disposto no item 9.3 do Acórdão 505/2016-

TCU-Plenário, a Caces/TCU e o CGTI/TCU apresentaram a seguinte proposição de ações: 

Ações inerentes a tecnologia da informação  
Responsável no 

âmbito do TCU 

1) Elaborar diagnóstico do nível de cumprimento dos requisitos de acessibilidade das diversas 

páginas que integram o Portal TCU e indicar medidas corretivas, quando necessário.  

STI/TCU 

2) Definir requisitos mínimos de acessibilidade a serem atendidos pelos conteúdos a serem publicados 

por meio do Portal TCU. 

Caces/TCU e Comitê 

Gestor do Portal 

3) Atualizar e divulgar as orientações e requisitos técnicos de acessibilidade a serem observados 

quando da criação de páginas ou divulgação de conteúdo no Portal TCU. 

Caces/TCU, 

STI/TCU e Comitê 

Gestor do Portal 

4) Incluir a exigência de observância aos requisitos de acessibilidade em eventual estudo de 

modernização do Portal TCU. 

Secretaria de 

Comunicação 

(Secom/TCU), 

Caces/TCU e 

STI/TCU 

5) Definir locais no âmbito do TCU para instalação de equipamentos com requisitos especiais de 

acessibilidade, assim como os requisitos a serem atendidos. 

Caces/TCU e 

Secretaria de 

Infraestrutura de 

Tecnologia da 

Informação 
(Setic/TCU) 

6) Prospectar soluções de mercado para atendimento aos requisitos de tradução e interpretação para 

a Língua Brasileira de Sinais - Libras.  

Setic/TCU e 

Caces/TCU 

7) Examinar as medidas de ajuste requeridas pelo Portal TCU para fins de atendimento aos requisi tos 

de acessibilidade estabelecidos pelo art. 63 da Lei 13.146/2015, pelo art. 26 do Decreto 5.626/2005 e 
pelo art. 47 do Decreto 5.296/2004 e aplicáveis ao TCU, e propor plano de implementação.  

Comitê Gestor do 

Portal e Caces/TCU 

Ações inerentes a capacitação Responsável 

8) Realizar capacitação de servidores em Libras por meio de turmas presenciais na sede. 
Caces/TCU e 

ISC/TCU 

9) Prospectar e prover licença para Educação à distância (Ead), de forma a garantir a realização de 

capacitação em Libras para os estados. 

Caces/TCU, 

ISC/TCU e 
Setic/TCU 

Análise das providências 

46. Observa-se inicialmente que o despacho elaborado conjuntamente pela Caces/TCU e pelo 

CGTI/TCU, contendo proposições inerentes à tecnologia da informação e à capacitação de 
servidores, data de julho de 2016, não havendo nos autos informações atualizadas que 
evidenciem o efetivo cumprimento dessas ações. 

47. Ressalte-se que o CGTI/TCU foi incorporado à estrutura da Secretaria do Tribunal, por 
meio da Resolução TCU, de 28/12/2018 (arts. 4º, V, e 88). Por sua vez, a Caces/TCU foi extinta 

pela Resolução-TCU 305, de 28/12/2018, sendo transferidas suas funções para a Assessoria 
da Segepres, na figura do Assessor para Inclusão e Acessibilidade, consoante a Portaria-
Segepres 2, de 16/01/2019, arts. 3º, III e 7º, §§ 1º, 2º. 

Conclusão 

48. Tendo em vista que a proposição da ação acima mencionada data de julho de 2016 e 

considerando o lapso de tempo transcorrido até a data presente (quatro anos), não foi possível 
concluir se tais medidas informadas pelo TCU para cumprimento do item 9.3 do 
Acórdão 505/2016-TCU-Plenário já foram, de fato, implementadas pelas diversas unidades 

responsáveis no âmbito do Tribunal.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 60 

49. Nesse sentido, entende-se que deva ser realizada diligência à Segepres/TCU e ao 

CGTI/TCU, para que sejam encaminhados documentos que evidenciem a efetiva adoção das 
providências mencionadas no Despacho conjunto emitido pelo CGTI/TCU e pela Caces/TCU, 
de julho/2016, explicitando, ainda, as razões pelas quais determinada medida ainda não foi 
implementada, se for o caso. 

Proposta de encaminhamento 

50. Realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, à Segepres/TCU, em conjunto 
com o CGTI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, encaminhem documentos que evidenciem 
a efetiva adoção das medidas propostas no Despacho Conjunto Caces/CGTI, de julho de 

2016,explicitando, ainda, as razões pelas quais determinada medida ainda não foi 
implementada, se for o caso, a fim de possibilitar a verificação do cumprimento do item 9.3 do 
Acórdão 505/2016-TCU-Plenário.  

CONCLUSÃO 

61. Deixa-se de apresentar, neste momento, o quadro do grau de atendimento das deliberações 
ora monitoradas do Acórdão 505/2016-TCU-Plenário, em razão da necessidade de se realizar 
diligência junto à Segepres/TCU, em conjunto com o CGTI/TCU, para que encaminhe 
documentos que evidenciem a efetiva adoção das providências mencionadas no Despacho 

conjunto CGTI e Caces, de julho/2016, a fim de que se possa verificar a efetividade da 
determinação contida no item 9.3 do Acórdão 505/2016-TCU-Plenário. Da mesma forma, 
entende-se oportuno fazer as propostas de mérito do presente monitoramento em etapa 
processual posterior. 

62. Cumpre ressaltar que a então SLTI/MP, ao longo do tempo, foi transformada em outras 
unidades no âmbito do MP, a saber: Secretaria de Tecnologia da Informação e, 
posteriormente, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações. Atualmente as 
competências da SLTI/MP são exercidas pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da 

Economia (SGD/ME), razão pela qual será proposto o encaminhamento da decisão que vier a 
ser adotada a esta secretaria por ocasião da instrução de mérito, isto é, na próxima etapa 
processual. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

63. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior 
encaminhamento ao gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, com as seguintes propostas: 

63.1. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, ao Tribunal de Contas da 
União, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe documentos que evidenciem a efetiva 

adoção das medidas propostas no Despacho conjunto Caces/CGTI, de julho/2016, 
explicitando, ainda, as razões pelas quais determinada medida ainda não foi implementada, se 
for o caso, a fim de possibilitar a verificação do cumprimento do item 9.3 do Acórdão 
505/2016-TCU-Plenário; 

63.2. encaminhar cópia da presente instrução ao Tribunal de Contas da União a fim de 
subsidiar as manifestações a serem requeridas; 

63.3. comunicar ao Tribunal de Contas da União e à Secretaria de Governo Digital do 
Ministério da Economia a decisão que vier a ser adotada nestes autos.” 

4.  A preliminar proposta pela unidade técnica deve ser acatada.  

5.  Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo realizar 
diligência ao Tribunal de Contas da União para que encaminhe, no prazo de quinze dias, documentos que 
evidenciem a efetiva adoção das medidas propostas no Despacho Conjunto Caces/CGTI, de julho/2016, 
explicitando, ainda, as razões pelas quais determinada medida ainda não foi implementada, se for o caso, a 

fim de possibilitar a verificação do cumprimento do item 9.3 do Acórdão 505/2016-TCU-Plenário, de 
minha relatoria. 
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6. Encaminhe-se cópia deste despacho e da instrução à peça 29 a fim de subsidiar as 

manifestações ora requisitadas.  

7.  À SecexTCE para as providências a seu turno.  

Brasília, 30 de julho de 2020  

  

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 009.714/2020-0  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região/RS.  
Interessados:  Lisete Matte Guntzel (374.327.450-72); Márcia 
Cantelli Pinto (442.633.760-72); Rosa Betty Chavez Dias 

(281.350.240-53); Vera Lucia Pellegrino (702.323.188-91)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Vera Lucia Pellegrino (peças 27 a 35) contra os 
itens 9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 6.599/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André 
de Carvalho, proferido na Sessão Telepresencial de 16/6/2020, verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de 
Lisete Matte Guntzel, Márcia Cantelli Pinto, Rosa Betty Chavez Dias e Vera Lucia 

Pellegrino pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-
RS);  

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

Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, 
e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões 

expostas pelo Relator, em:  

9.1. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria em favor de Lisete Matte Guntzel 
(à Peça 2 sob o n.º 20786603-04-2015-000114-0), Márcia Cantelli Pinto (à Peça 3 sob 

o n. 20786603- 04-2015-000103-5), Rosa Betty Chavez Dias (à Peça 4 sob o n.º 
20786603-04-2015-000097-7) e Vera Lucia Pellegrino (à Peça 5 sob o n.º 20786603-04-

2015-000090-0), para lhes negar o respectivo registro, deixando, todavia, de determinar 
a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos “quintos” de função em respeito à 
decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE;  

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, 
a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) adote as 

seguintes medidas:  

9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à 
incorporação de “quintos” 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” 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 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;  
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9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho 

da 4ª Região (TRT-RS) 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;” 

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 36, manifestou-se pelo conhecimento 
do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Vera Lucia Pellegrino, suspendendo-
se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 6.599/2020-TCU-2ª Câmara, 

nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento 
Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.”  

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 

art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto às peças 
27 a 35.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 6.599/2020-TCU-2ª 
Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho.  

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal.  

Brasília, 30 de julho de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 010.742/2014-0  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte 

- MA. 
Responsáveis:  Benedito Sa de Santana (256.940.303-20); Jeane 
Costa Carvalho (977.257.653-87); José Augusto Barbalho 

(055.549.852-20); Leila Maria Rezende Ribeiro (374.005.843-91)   

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Leila Maria Rezende Ribeiro (peças 107 
a 108) contra os itens 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 6.382/2020-TCU-2ª Câmara, relatora Ministra 
Ana Arraes, proferido na Sessão Telepresencial de 9/6/2020, in verbis:   

“VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo 
Nacional de Saúde em desfavor de Benedito Sá de Santana, ex-prefeito de Sucupira do 

Norte, MA, e dos ex-secretários de Saúde daquele município José Augusto Barbalho, Jeane 
Costa Carvalho e Leila Maria Rezende Ribeiro, em razão da falta de comprovação da 
regular aplicação de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde, no período de outubro 

de 2007 a dezembro de 2008, em ações dos programas Vigilância em Saúde, Assistência 
Farmacêutica Básica, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal e Saúde da Família.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, 
ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 12, §3º, 16, 
inciso III, alíneas “a”, “b” e “c” e §§ 2º e 3º, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 

da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 215 a 217 do Regimento Interno, 
em:  

9.3. condenar Benedito Sá de Santana, Leila Maria Rezende Ribeiro, José Augusto Barbalho 
e Jeane Costa Carvalho ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos valores 
abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora das 

respectivas datas de ocorrência até a data do pagamento:  

9.3.1. Benedito Sá de Santana e Leila Maria Rezende Ribeiro, de forma solidária: 

9.4. aplicar as seguintes multas: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a Leila Maria Rezende 
Ribeiro, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a Jeane Costa Carvalho, R$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil reais) a José Augusto Barbalho e R$ 540.000,00 (quinhentos e 

quarenta mil reais) a Benedito Sá de Santana, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro 
Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se 

efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;  

9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante 
o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;  

9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução à peça 109, propôs conhecer do recurso de 
reconsideração e atribuir- lhe efeitos suspensivos:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Leila Maria Rezende Ribeiro, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 6.382/2020-TCU-
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2ª Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos 
artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de reconsideração interposto por 
Leila Maria Rezende Ribeiro, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do 
RI/TCU.  

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 
TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 6.382/2020-TCU-2ª Câmara, 
relatora Ministra Ana Arraes, estendendo-se o efeito suspensivo aos demais devedores solidários.   

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à SecexTCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para 

instrução do mérito recursal.  

Brasília, 30 de julho de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 030.573/2019-0  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior do Trabalho.  

Interessado:  Marta D Avila Crespo (279.500.421-68)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Marta D Avila Crespo (peças 16 a 18) contra os 

itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 5.404/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, 
proferido na Sessão Telepresencial de 19/5/2020, verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex -
servidora do Tribunal Superior do Trabalho,  

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;  

9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, 

submetendo-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, pelo sistema e-Pessoal; 

 9.3.3. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz 
da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.114, na Sessão 

Ordinária de 18/12/2019;” 

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento às peças 19 e 20, manifestou-se pelo 

conhecimento do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Marta D Avila Crespo, suspendendo-

se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 5.404/2020-TCU-2ª 
Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do 

Regimento Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.”  

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto às 

peças 16 a 18.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 5.404/2020-TCU-

2ª Câmara, relator Ministro Augusto Nardes.  
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 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal.  

Brasília, 30 de julho de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 030.636/2019-1  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Superior do Trabalho.  

Interessado:  Viviane Moreira Caldas Cerqueira (309.846.611-15)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Viviane Moreira Caldas Cerqueira (peça 18) 

contra os itens 9.2, 9.4, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 e 9.5 do Acórdão 6.603/2020-TCU-2ª Câmara, relator 
Ministro-Substituto André de Carvalho, proferido na Sessão Telepresencial de 16/6/2020, verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de 
Viviane Moreira Caldas Cerqueira pela administração do Tribunal Superior do 
Trabalho; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 
Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, 

e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: 

9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Viviane Moreira Caldas 

Cerqueira (à Peça 3 sob o nº 20788401-04-2015-000071-7) pela administração do 
Tribunal Superior do Trabalho, negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida 

percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, e da 
indevida incorporação da vantagem como “quintos” de função;  

9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, 

a administração do Tribunal Superior do Trabalho adote as seguintes medidas:  

9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da 

indevida percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 
1994, 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;  

9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de 
concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada sobre a “opção” nesta 

deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, 
caput, do RITCU;  

9.4.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à 

incorporação de “quintos” 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;` 

9.4.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à 
incorporação de “quintos” 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 manifestar anual e 
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conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico 

no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro;  

9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Superior do Trabalho 

verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.4 e 9.4.5 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;” 

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento às peças 21 e 22, manifestou-se pelo 

conhecimento do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Viviane Moreira Caldas, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.4, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 e 9.5 do Acórdão 
6.603/2020-TCU-2ª Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, 

parágrafo único, do Regimento Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.”  

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à peça 
18.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.4, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 e 9.5 do Acórdão 

6.603/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho.  

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 

Serur para instrução do mérito recursal.  

Brasília, 30 de julho de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 041.035/2018-6  

Natureza:  Embargos de Declaração (Representação)  
Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A.  

Interessado:  Ministério Público Junto Ao Tribunal de Contas da 
União  

DESPACHO 

Com fulcro nos arts. 50 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, c/c art. 52, inciso II, da Resolução 
TCU n. 305/2018, determino a remessa dos presentes autos à SecexFinanças para exame de admissibilidade 

e instrução dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A.  (peça 41)  contra o Acórdão 
1744/2020 - TCU - Plenário, de minha relatoria. 

Brasília, 30 de julho de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 021.281/2017-3  

Natureza: Embargos de Declaração (denúncia)  
Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Farmácia do Estado 

do Rio de Janeiro. 
Responsáveis:  Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de 
Janeiro (33.661.414/0001-10); Identidade Preservada 

(09.472.187/0001-09); Marcus Vinicius Romano Athila (672.672.707-
00)   

DESPACHO 

 Com fulcro nos arts. 50 e 56 da Resolução TCU n. 259/2014, c/c art. 52, inciso II, da Resolução 
TCU n. 305/2018, determino a remessa dos presentes autos à Serur para exame de admissibilidade e 

instrução dos embargos de declaração opostos por Marcus Vinic ius Romano Athila (peça 78) contra o 
Acórdão 1759/2020 - TCU - Plenário, de minha relatoria. 

Brasília, 31 de julho de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 031.157/2019-0  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região/SP.  
Interessado:  Bety Roledo (056.557.048-03)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Bety Roledo (peça 18) contra os itens 9.2, 9.4, 
9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 e 9.5 do Acórdão 6.202/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André 

de Carvalho, verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de Bety 
Roledo pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região-SP;  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª 
Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, 

e 45 da Lei nº 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões 
expostas pelo Relator, em:  

9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Bety Roledo (à Peça 3 

sob o nº 20787804-04-2015-000045-7) pela administração do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª RegiãoSP, negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida 

percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, e da 
indevida incorporação da vantagem como “quintos” de função; 

9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, 

a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) adote as 
seguintes medidas:  

9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da 
indevida percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 
1994, 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;  

9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de 

concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada sobre a “opção” nesta 
deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, 
caput, do RITCU;  

9.4.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à 
incorporação de “quintos” 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; 

9.4.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à 
incorporação de “quintos” 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 
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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;  

9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.4 e 9.4.5 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;” 

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento às peças 24 e 25, manifestou-se pelo 
conhecimento do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Bety Roledo, suspendendo-se os efeitos 
dos itens 9.2, 9.4, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 e 9.5 do Acórdão 6.202/2020-TCU-2ª Câmara, 

nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento 
Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.”  

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto por 

Bety Roledo (peça 18). 

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.4, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 e 9.5 do Acórdão 
6.202/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho.  

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal.  

Brasília, 31 de julho de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 005.602/2018-1  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Cultura (extinta). 

Responsáveis:  Geisa Behnen (005.215.440-84); Geisa Behnen - ME 
(08.074.814/0001-82)   

DESPACHO 

 Trata-se, ordinariamente, de tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério da 
Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados para execução do projeto 

cultural “Circuito Musical” (Pronac 08-3293), no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura. 

2. Por meio do Acórdão 833/2020-TCU-2ª Câmara, relatora Ministra Ana Arraes, o Colegiado 
julgou irregulares as contas da Sra. Geisa Behnen, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa. 

3.  Em face da referida decisão a Sra. Geisa Behnen interpôs recurso de reconsideração à peça 
71, do qual sou relator. Em despacho que proferi à peça 75, admiti o recurso, atribuir-lhe efeitos suspensivos 

e encaminhei o apelo à Serur para instrução de mérito. 

4.  Em requerimento à peça 87, a recorrente pediu prorrogação de prazo por 45 dias para 
apresentar as contas para apresentação das contas do projeto “Circuito Musical” (Pronac 08-3293), que deu 

origem à presente TCE. 

5.  O pedido para apresentação extemporânea das contas do referido projeto insere -se no 

mérito do recurso de reconsideração interposto pela requerente , já admitido por este Relator. Nesse 
sentido, transcrevo, a seguir, os pedidos formulados no recurso à peça 71 e que, portanto, serão objeto de 
exame por parte da Serur: 

V. DOS PEDIDOS  

Isto posto, por todas as motivações acima colocadas, requer-se deste Egrégio Tribunal de 

Contas da União que:  

a) Seja o presente Recurso de Reconsideração recebido como tempestivo, sendo-lhe 
conferido o seu inerente efeito suspensivo, conforme dispõe o artigo 285 do Regimento 

Interno do TCU;  

b) Que seja reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva elencadas no V. 

Acórdão nº 833/2020;  

c) Caso assim não entenda, que ao menos seja concedido prazo adicional de 45 (quarenta 

e cinco) dias para a apresentação de todos os documentos que comprovarão a plena 

execução do projeto e a destinação dos recursos públicos em seu objeto; (Grifei) 

d) Por consequência, que seja anulada ou, no mínimo, reduzida a multa no valor de R$ 

340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) imposta por este E.TCU.   

6.  Considerando que o requerimento formulado à peça 87, objeto do presente despacho, 

está contido nos pedidos de mérito do recurso de reconsideração, restituo os autos à Serur para 

prosseguimento do exame das razões recursais.  

Brasília, 31 de julho de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 027.446/2019-0  

Natureza: Pedido de Reexame (Representação)  
Unidade Jurisdicionada: Banco do Brasil S.A.  

Interessado:  Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A. (peças 44 a 46) contra os 

itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 12.517/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa 

TDS Comércio Materiais de Construção em Geral - Eireli, reportando a este Tribunal de 
Contas o possível cometimento de irregularidades pelo Banco do Brasil S.A. na condução 
do Pregão Eletrônico 2019/02528, cujo objeto consiste na contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de engenharia, no regime de empreitada por 
preço unitário, para quaisquer pontos de atendimento da aludida sociedade de economia 

mista localizados em municípios do Estado de Santa Catarina;  

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

9.1. conhecer da presente Representação, eis que satisfeitos os requisitos de previstos 
nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno-TCU, combinados com o art. 87, § 

2º, da Lei 13.303, de 30/6/2016, e com o art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259, de 
7/5/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. fixar prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição 

da República, combinado com o art. 45 da Lei 8.443, de 16/7/1992, para que o Banco do 
Brasil promova a anulação dos atos relativos ao Pregão Eletrônico 02528/2019 - 

Licitação ID 780959/Lote 3, em razão do descumprimento do disposto nos arts. 31 e 58 
da Lei 13.303, de 30/6/2016, e no Enunciado 272 da Súmula de Jurisprudência desta 
Corte, devendo a unidade jurisdicionada comprovar a anulação do certame ao TCU, tão 

logo seja efetuada;”  

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento às peças 47 e 48, manifestou-se pelo 

conhecimento do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Banco do Brasil S.A., suspendendo-se 

o efeito dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 12.517/2019-TCU-2ª Câmara, nos termos do art. 
48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem, dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades 
interessados do teor da decisão que vier a ser adotada, encaminhando-lhes cópia.”  

 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto pelo 

Banco do Brasil S.A. (peças 44 a 46). 

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 12.517/2019-TCU-2ª Câmara, relator 

Ministro Aroldo Cedraz.   
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 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à Selog para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal.  

Brasília, 31 de julho de 2020. 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 019.499/2020-5  

Natureza: Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Lábrea - AM. 

Responsável: Prefeitura Municipal de Lábrea - AM 
(05.830.872/0001-09)  
Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71)  

DESPACHO 

Relato o presente processo em razão de sorteio realizado nos termos do art. 18 da Resolução-

TCU 175/2005. 

2. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministé r io 
da Saúde (FNS/MS), em desfavor do Município de Lábrea/AM, em razão de prejuízo decorrente do 

pagamento efetuado a profissionais, com recursos do Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas 
(IAB-PI), sem a comprovação da prestação dos serviços de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas, no 

Município de Lábrea/AM, no período de 29/1/2010 a 29/12/2010, o que teria ocasionado um prejuízo de 
R$ 603.475,80, em valores históricos, aos cofres do FNS. 

3. Em instrução às peças 23 a 25, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas 

Especial (SecexTCE) definiu o débito e a responsabilidade do Município de Lábrea/AM, do Sr. Gean 
Campos de Barros, na condição de Prefeito, e do Sr. Moacyr Canizo de Brito Filho, na condição de 

Secretário de Finanças, no período em que ocorreram as irregularidades, porém propôs arquivar a TCE por 
entender que está afastado o débito, bem como restar caracterizada a prescrição da pretensão punitiva para 
pelo menos metade das irregularidades, bem como a iminente prescrição para as demais, as quais ocorreram 

entre 29/1/2010 e 29/12/2010, in verbis:  

“EXAME TÉCNICO 

Esgotamento da via administrativa do Ministério da Saúde para ressarcimento do dano 

19. Preliminarmente, oportuno consignar que, nos termos do art. 23, § 1º, do Decreto 
7.827/2012, que regulamenta a Lei Complementar 141/2012, e item 9.3.5.2 do Acórdão TCU 

1072/2017-Plenário (Relator Min. Bruno Dantas), foram esgotadas, na via administrativa 
de controle interno do Ministério da Saúde, as medidas para ressarcimento do dano, 

conforme notificação à Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea/AM constante da peça 8. 
Os demais responsáveis arrolados nessa TCE não foram notificados. 

Caracterização das irregularidades geradoras do dano ao erário 

20. A situação sintetizada na seção “histórico” desta instrução pelo tomador de contas pode 
ser melhor descrita como:  

Ocorrência: desvio de objeto decorrente do pagamento efetuado a profissionais que não 
faziam parte da Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena (EMSI) com recursos do 
Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB-PI), no Município de Lábrea/AM, 

no período de 29/1/2010 a 29/12/2010; 

Dispositivos violados: Portaria GM/MS nº 254/2002 e Portaria nº 2.656/2007; 

Responsáveis: Município de Lábrea/AM, Sr. Gean Campos de Barros, Prefeito no Município 
de Lábrea/AM, em 2010, Sr. Moacyr Canizo de Brito Filho, Secretário de Finanças no 
Município de Lábrea/AM, em 2010;  

Conduta: pagar profissionais que não faziam parte da Equipe Multiprofissional de Saúde 
Indígena (EMSI) com recursos do Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB-

PI); 
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Valor histórico: R$ 603.475,80; 

Evidência: Constatações 171804 e 171808 do Relatório de Auditoria nº 11625 do Denasus 
(peça 3, p. 8-9). 

Fundamentação para o encaminhamento 

21. Verifica-se, conforme Relatório de Auditoria nº 11625 do Denasus, constatações 171804 
e 171808 (peça 3, p. 8-9), que os recursos destinados ao Incentivo de Atenção Básica aos 

Povos Indígenas (IAB-PI) foram utilizados para pagar funcionários que não faziam parte 
da Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena (EMSI), o que configura desvio de objeto, 

já que a Portaria GM/MS nº 254/2002 c/c a Portaria GM/MS nº 2.656/2007 estabelece que 
os recursos do IAB-PI são destinados especificamente ao pagamento das despesas relativas 
às EMSI.  

22. De acordo com o Parecer nº 12/2018-AC/SEAUD/AC/DIVNE/SE/MS (peça 7), os 
profissionais pagos com os recursos do IAB-PI executavam ações e serviços na Atenção 

Básica do Município, na Unidade Básica de Saúde Edval Ventura, e nas áreas 
administrativas do Distrito Especial Indígena Médio Rio Purus-DSEI, da Sede da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA, das Unidades Básicas de Saúde - UBS, do Centro 

Especializado de Odontologia - CEO, da Casa de Apoio da Saúde Indígena - CASAI, do 
Hospital Regional, da Associação das Mulheres Indígenas do Médio Purus - AMIMP e da 

Central de Medicamentos de Lábrea - CEMEL. 

23. Dessa forma, na esteira do Acórdão 1072/2017 - TCU - Plenário, rel. Min. BRUNO 
DANTAS, considerando que as despesas irregulares foram realizadas em benefício da 

comunidade local, caberia, na linha do que determina o art. 3º Decisão Normativa TCU 
57/2004 e o art. 27, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, ao ente federado a obrigação 

de recompor, com recursos próprios, os valores gastos indevidamente, atualizados 
monetariamente, ao fundo de saúde do ente beneficiário do repasse, e poderia , ainda, haver 
a responsabilização solidária do agente público causador da irregularidade e a sua 

apenação com multa. 

24. Dessa forma, embora o Tomador de Contas não tenha responsabilizado o Sr. Gean 

Campos de Barros, Prefeito, e o Sr. Moacyr Canizo de Brito Filho, Secretário de Finanças, 
eles foram incluídos na relação processual por serem os responsáveis pela gestão do fundo 
municipal de saúde no período em que as irregularidades ocorreram, conforme extratos 

financeiros constantes da peça 13 e Relatório de Auditoria nº 11625 do Denasus (peça 3, p. 
13), o qual relata que o Fundo Municipal de Saúde não era gerenciado pelo Secretário 

Municipal de Saúde e sua lei de criação seria contraditória com as Leis 8.080/90, 8.142/90 
e Resolução/CNS/333/2003. 

25. Contudo, em relação especificamente às irregularidades relativas aos desvios de objeto 

tratados nesta TCE, ocorridos anteriormente à Lei Complementar 141/2012, esclarece-se 
que o TCU, em recente decisão (Acórdão 1.045/2020-Plenário - rel. min. Benjamin Zymler), 

em situação semelhante, dispensou um município recebedor da obrigação de recompor o 
seu próprio fundo de saúde. Segue excerto do voto (todos os grifos são do original): 

42. Os presentes autos, contudo, guardam a especificidade de que o desvio de objeto ocorreu 

há cerca de dez anos e, sob esse enfoque, desde já, agradeço as contribuições do Gabinete 
da Ministra Ana Arraes. 

43. Ora, como antes exposto, o processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) deve compatibilizar as necessidades da política de saúde com a disponibilidade 
de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União 

(art. 36 da Lei 8.080/1990). 
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44. Nesse sentido, o Decreto 7.508/2011 - que regulamenta a Lei 8.080/1990 e dispõe sobre 

a organização do Sistema Único de Saúde - estabelece que: 

"Art. 16. No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela 

iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os 
Mapas da Saúde regional, estadual e nacional. 

Art. 17. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e 

orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde. 

Art. 18. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira 
regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento 
de metas de saúde. (grifou-se). 

52. Por outro lado, a Lei Complementar 141/2012, estabelece que: 

"Art. 38. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, do 

sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada 
ente da Federação, sem prejuízo do que dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o 
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito: 

I - à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual; 

II - ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias;"  (grifou-se). 

45. Já a Portaria Consolidadora 1/2017 do Ministério da Saúde - que consolida as normas 
sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde e a organização e o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde - estabelece que: 

"Art. 96. O Plano de Saúde, instrumento central de planejamento para definição e 

implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS 
para o período de 4 (quatro) anos, explicita os compromissos do governo para o setor saúde 
e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as 

peculiaridades próprias de cada esfera."  (grifou-se). 

46. Em suma, a cada período de quatro anos há a definição das necessidades de saúde da 

população e a previsão de recursos para supri-las. 

47. Por certo, a ocorrência de desvio de objeto no exercício de 2010 provocou que as ações 
de saúde naquele exercício não tenham acontecido como o planejado. Ou seja, não 

ocorreram os procedimentos oftalmológicos então previstos (treino de orientação e 
mobilidade; atendimento/acompanhamento; e reabilitação visual). 

48. Entretanto, não há garantia de que, transcorridos dez anos, tais procedimentos ainda 
sejam necessários ou se encaixem como prioritários. É possível que essa demanda já tenha 
sido suprida nos exercícios seguintes e não se faça mais necessária. É igualmente possível 

que essa demanda ainda seja necessária e já estejam contemplados recursos no plano de 
saúde atual para supri-la. Ainda é possível que a demanda ainda exista, mas haja outras 

prioridades para a saúde mais relevantes e que se colocam como prioritárias na destinação 
dos recursos. 

49. Em outras palavras, a transferência dos recursos federais ora questionados teve como 

fim a prestação de serviços definidos por condições particulares da realidade daquele 
período. Remanejar recursos do município agora representaria obrigação dissociada da 

análise das reais necessidades da população local, com impacto no planejamento das ações 
de saúde, que, por sua vez, também seguem ditames legais específicos. 
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50. Em suma, quanto o Tribunal determina que o município realoque recursos para um 

objeto atrelado a necessidades de dez anos atrás pode interferir de forma inadequada no 
uso efetivo dos recursos atualmente disponíveis para tão importante área e afetar o 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual de saúde. Nesse sentido, menciono o 
decidido mediante o Acórdão 5.313/2019 - Segunda Câmara). 

51. Deve, dessa forma, ser considerado o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro para que, neste caso concreto, não seja efetuada determinação ao 
município para que recomponha os próprios cofres municipais: 

"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da 
decisão."  (grifou-se). 

52. Outro aspecto a ser considerado é que o gestor atual da municipalidade não deu causa 
ao desvio praticado por seu longínquo antecessor. Ou seja, esse primeiro que, 

presumivelmente, fez um adequado planejamento de saúde e buscou cumpri-lo, vai ter a 
realização de suas metas prejudicadas por um fato a que não deu causa. Ou seja, acaba-se, 
por via transversa, punindo o bom gestor, sem prejuízo, por certo, da população que não 

vai ter atendidas as suas necessidades mais prementes de saúde. 

53. Creio não haver dúvidas de que a prática de desvio de objeto na área de saúde é fato 

grave e que deve estar sujeito a uma resposta pronta e rígida por parte desta Corte de 
Contas de forma a desencorajar tal procedimento. Nesse aspecto, creio que a aplicação de 
sanção pecuniária e o julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis por tal 

procedimento sirvam ao propósito de prevenir a ocorrência de outras infrações e de 
desestimular a prática da conduta. 

54. Por outro lado, a determinação para que a municipalidade recomponha os próprios 
cofres municipais pode ter o efeito contrário, ou seja, servir de estímulo para que o gestor 
pratique o desvio de objeto. Isso porque, ciente de que a determinação, de acordo com os 

necessários trâmites processuais, não ocorrerá durante o seu mandato, o gestor pode se 
sentir estimulado a praticar o ilícito de forma a prejudicar o seu sucessor, eventual 

adversário político. Ou seja, o prefeito antecessor pratica o ato ilícito para atender 
interesses próprios de sua gestão e ainda prejudica o seu sucessor. 

55. Em sendo assim, embora por motivos diversos, acolho a proposta do Ministério Público 

junto ao TCU no sentido de acatar as alegações de defesa apresentadas pela 
municipalidade. 

26. Assim, a fim de que não seja dado tratamento diferenciado a situações semelhantes em 
que houve desvio de objeto anteriormente à LC 141/2012, cabe dispensar o município de 
Lábrea/AM da responsabilidade de recompor o seu próprio fundo de saúde, na mesma linha 

do que foi decidido na situação tratada pelo Acórdão 1.045/2020-Plenário. 

Verificação do Prazo de Prescrição da Pretensão Punitiva 

27. Nos termos do entendimento firmado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (Rel. 
Ministro Benjamin Zymler), a prescrição da pretensão punitiva subordina-se ao prazo geral 
de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, qual seja, dez anos contados a partir 

da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código 
Civil. As irregularidades discutidas nesta TCE ocorreram entre 29/1/2010 e 29/12/2010, 

portanto, pelo menos para metade delas resta caracterizada a prescrição da pretensão 
punitiva. 

CONCLUSÃO 

28. O exame das ocorrências descritas na seção “Exame Técnico” permitiu, na forma dos 
arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, 
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definir a responsabilidade do Município de Lábrea/AM, do Sr. Gean Campos de Barros, na 

condição de Prefeito, e do Sr. Moacyr Canizo de Brito Filho, na condição de Secretário de 
Finanças, no período em que ocorreram as irregularidades, e apurar adequadamente o 

débito, o qual deverá ser atribuído unicamente ao município. 

29. Todavia, conforme verificado no parágrafo 25 e 26, em relação especificamente às 
irregularidades relativas aos desvios de objeto ocorridos anteriormente à Lei 

Complementar 141/2012, o TCU, em recente decisão (Acórdão 1.045/2020-Plenário - rel. 
min. Benjamin Zymler), em situação semelhante, dispensou um município recebedor da 

obrigação de recompor o seu próprio fundo de saúde. Assim, a fim de que não seja dado 
tratamento diferenciado a situações semelhantes em que houve desvio de objeto 
anteriormente à LC 141/2012, cabe dispensar o município de Lábrea/AM da 

responsabilidade de recompor o seu próprio fundo de saúde, na mesma linha do que foi 
decidido na situação tratada pelo Acórdão 1.045/2020-Plenário. 

30. Dessa forma, caberia apenas ouvir em audiência os gestores responsáveis pelas 
irregularidades. Propõe-se, no entanto, arquivar o presente feito sem julgamento do mérito, 
arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo 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, 

por restar afastado o débito, bem como restar caracterizada a prescrição da pretensão 
punitiva para pelo menos metade das irregularidades, bem como a iminente prescrição para 
as demais, as quais ocorreram entre 29/1/2010 e 29/12/2010. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

31. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

31.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo 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; 

31.2. dar ciência da deliberação que vier a ser proferida ao Fundo Nacional de 
Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), ao Município de Lábrea/AM (CNPJ 

05.830.872/0001-09), ao Sr. Gean Campos de Barros (CPF 599.682.572-49), e ao Sr. 
Moacyr Canizo de Brito Filho (CPF 385.226.162-72).” 

3. O Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), contudo, em parecer exarado pelo 

Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 26), divergiu da unidade para sugerir a realização 
da citação e da audiência dos responsáveis, in verbis: 

“Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em 
desfavor do município de Lábrea/AM em razão de pagamentos efetuados a profissionais, 
com recursos do Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas, sem a comprovação da 

prestação dos serviços de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas (desvio de objeto), no 
período de 29/1/2010 a 29/12/2010, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 603.475,80, 

em valores históricos (peça 16). 

Antes de sanear o processo e instruir o mérito, a Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial acrescentou a responsabilização do sr. Gean Campos de Barros, na 

condição de prefeito, e do Sr. Moacyr Canizo de Brito Filho, na condição de secretário de 
finanças do município, no período em que ocorreram as irregularidades, porém, propõe o 

arquivamento da TCE pela iminência da prescrição punitiva do TCU e pelo precedente 
jurisprudencial do Tribunal que dispensou municipalidade de recompor o seu próprio fundo 
de saúde, conforme conclusão da unidade técnica (peça 23, p.4): 

28. O exame das ocorrências descritas na seção “Exame Técnico” permitiu, na forma dos 
arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, 
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definir a responsabilidade do Município de Lábrea/AM, do Sr. Gean Campos de Barros, na 

condição de Prefeito, e do Sr. Moacyr Canizo de Brito Filho, na condição de Secretário de 
Finanças, no período em que ocorreram as irregularidades, e apurar adequadamente o 

débito, o qual deverá ser atribuído unicamente ao município. 

29. Todavia, conforme verificado no parágrafo 25 e 26, em relação especificamente às 
irregularidades relativas aos desvios de objeto ocorridos anteriormente à Lei 

Complementar 141/2012, o TCU, em recente decisão (Acórdão 1.045/2020-Plenário - rel. 
min. Benjamin Zymler), em situação semelhante, dispensou um município recebedor da 

obrigação de recompor o seu próprio fundo de saúde. Assim, a fim de que não seja dado 
tratamento diferenciado a situações semelhantes em que houve desvio de objeto 
anteriormente à LC 141/2012, cabe dispensar o município de Lábrea/AM da 

responsabilidade de recompor o seu próprio fundo de saúde, na mesma linha do que foi 
decidido na situação tratada pelo Acórdão 1.045/2020-Plenário. 

30. Dessa forma, caberia apenas ouvir em audiência os gestores responsáveis pelas 
irregularidades. Propõe-se, no entanto, arquivar o presente feito sem julgamento do mérito, 
arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo 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, 

por restar afastado o débito, bem como restar caracterizada a prescrição da pretensão 
punitiva para pelo menos metade das irregularidades, bem como a iminente prescrição para 
as demais, as quais ocorreram entre 29/1/2010 e 29/12/2010. 

II 

Com as devidas vênias, o Ministério Público de Contas discorda da proposta de 

arquivamento feita pela unidade técnica, por entender que existem elementos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desse modo, considerando a TCE já instaurada, existindo o débito apurado de R$ 

603.475,80 na data-base 2010 (peça 16, p.2-5) e estando os responsáveis já identificados 
no processo (peça 23, p.9), resta tão-somente ultimar as citações dando regular 

prosseguimento ao feito na forma do art. 12, inciso II da Lei 8.443/1992 (citação). 

Quanto à prescrição, o MP de Contas acrescenta que, na jurisprudência do Tribunal, a 
pretensão punitiva, em relação aos responsáveis, é subordinada ao prazo geral indicado no 

art. 205 do Código Civil c/c o Acórdão 1.441/2016-Plenário (10 anos). Desse modo, não 
ocorreu a prescrição, uma vez que a citação válida ainda não foi realizada e o últimos 

pagamentos irregulares ocorreram em 29/12/2010 (peça 16, p.5). 

Além disso, o MP de Contas registra que foram identificados outros processos no TCU com 
valores imputáveis aos responsáveis (peça 23, p.3-4) 

Quanto ao precedente jurisprudencial que dispensa municipalidade de recompor o seu 
próprio fundo de saúde mencionado no Acórdão 1.045/2020-Plenário (Min. Relator 

Benjamin Zymler), a unidade técnica, no mérito, pode avaliar os elementos colhidos em sede 
de contraditório e propor, se for o caso, a aplicação do precedente ao caso concreto. 

III 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas da União discorda da proposta de 
arquivamento feita pela Secex/TCE e propõe ao Relator que seja restituído o processo para 

a unidade técnica, com fundamento no art. 157 do RITCU c/c art. 11 da Lei 8.443/1992, 
para que se promova a citação e/ou audiência dos responsáveis no processo.”  

4. Razão assiste ao representante do MP/TCU. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 83 

5. A TCE possui todos os requisitos válidos para prosseguimento: débito devidamente 

quantificado (R$ 603.475,80 na data-base 2010), responsáveis identificados e responsabilidade 
devidamente individualizada. 

6. Consoante arguiu o Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, resta apenas dar-se seguimento às 
citações conforme determina o art. 12, inciso II da Lei 8.443/1992. 

7. Quanto à suposta ocorrência da prescrição, ressalto que esta não ocorreu por últimos 

pagamentos realizados deram-se em 29/12/2010. Aplicando-se a regra decenal da prescrição (art. 205 do 
Código Civil), é possível verificar que a pretensão punitiva não se encontra prescrita. 

8. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, acolho o parecer 
ofertado pelo MP/TCU à peça 26 para restituir os autos à SecexTCE com vistas a que a unidade técnica 
promova, com a urgência que o caso requer (prescrição da pretensão ocorre em dezembro/2020), as citações 

e audiências do Município de Lábrea/AM (CNPJ 05.830.872/0001-09), do Sr. Gean Campos de Barros 
(CPF 599.682.572-49), na condição de Prefeito durante o período de 29/1/2010 a 29/12/2010, e do Sr. 

Moacyr Canizo de Brito Filho (CPF 385.226.162-72), na condição de Secretário de Finanças durante o 
período de 29/1/2010 a 29/12/2010. 

9. À SecexTCE.  

Brasília, 4 de agosto de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 017.100/2020-8  

Natureza: Pensão Militar  
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Defesa-COMANDO DA 

MARINHA.  
Interessados:  Leiza Borges de Leiros (659.698.637-34); Rouseley 
Borges de Leiros (000.498.527-36)  

DESPACHO 

 Trata-se do ato de pensão militar exarado pelo Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa 
e constituída por Severino Ramos de Leiros (CPF 056.537.117-72) em favor de Rouseley Borges de Leiros 

(CPF: 000.498.527-36) e Leiza Borges de Leiros (CPF: 659.698.637-34), e submetido, para fins de registro, 
à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição 
Federal.  

2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), em instrução às peças 4 e 5, propôs 

considerar legal o ato e conceder-lhe registro.  

3. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em parecer à peça 7, 
da lavra da Procuradora-Geral, Dra. Cristina Machado da Costa e Silva, divergiu da unidade e pugnou por 
considerar ilegal o ato em razão de acumulação da pensão com duas aposentadorias, sem lastro jurídico, in 

verbis:  

“Versam os autos sobre o ato inicial de pensão militar deixada por Severino Ramos de 
Leiros, militar vinculado ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha - SIPM, falecido 
em 11/01/2008. 

2. Por intermédio dos pareceres uniformes acostados às peças n.ºs 4 e 5, a Secretaria de 
Fiscalização de Pessoal - Sefip - opina pela legalidade e registro da concessão de peça n.º 
2. 

3. Em consulta aos sistemas federais, identificamos que a beneficiária Leiza Borges de 

Leiros, filha do militar, percebe, além da pensão militar ora em análise, aposentadoria 
previdenciária por idade paga pelo INSS, com número de benefício 181.617.687-4, além de 
aposentadoria estatutária na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no cargo 
de professora, a partir de 09/11/2012 (peça n.º 6). 

4. Essa tripla acumulação esbarra na disposição contida no artigo 29 da Lei n.º 3.765/1960, 

com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.215-10, de 31/08/2001, segundo o qual: 

“Art. 29. É permitida a acumulação: 

I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos 
ou aposentadoria; 

II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, 
inciso XI, da Constituição Federal”. 

5. O benefício de peça n.º 2 está irregular, razão pela qual opinamos pela ilegalidade e 
negativa de registro da concessão. 

6. Caberá ao órgão militar convocar a pensionista Leiza Borges de Leiros para que 
manifeste opção pela percepção de apenas dois benefícios, devendo ser encaminhado novo 
ato à consideração do Tribunal. 

7. A concessão em análise deu entrada na Corte de Contas em 1.º/09/2016, há menos de 

cinco anos, razão pela qual fica dispensada a oitiva da beneficiária, nos termos do 
entendimento constante do Acórdão n.º 587/2011 - Plenário. 
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8. Ante todo o exposto, com as vênias de estilo por divergir do encaminhamento suscitado 

pela Sefip às peças n.ºs 4 e 5, esta representante do Ministério Público de Contas propõe ao 
Tribunal que: 

 8.1. considere ilegal e negue registro ao ato de peça n.º 2, relativo à pensão militar 
instituída por Severino Ramos de Leiros (CPF n.º 056.537.117-72), dispensando-se o 

ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas pensionistas, a 
teor do que dispõe a Súmula TCU n.º 106; 

 8.2. determine Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha - SIPM - que, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias: 

 8.2.1. convoque a pensionista Leiza Borges de Leiros (CPF n.º 659.698.637-34) para que, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, opte entre a pensão militar ora recebida e uma das 
duas aposentadorias, pagas pelo INSS e pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de 
Janeiro (peça n.º 6), devendo o órgão de pessoal promover a suspensão do pagamento à 

interessada em caso de não manifestação no prazo informado; 

 8.2.2. encaminhe novo ato à consideração da Corte de Contas, por intermédio do sistema 
e-Pessoal, espelhando a nova partilha do benefício pensional após as providências 
adotadas. 

 8.3. determine à Sefip que promova o monitoramento das determinações expedidas pelo 
acórdão que vier a ser proferido. 

4. Como bem evidenciado pela Procuradora-Geral do MP/TCU, a beneficiária Leiza Borges de 
Leiros percebe, de maneira cumulativa, a pensão militar constituída por Severino Ramos de Leiros (objeto 

do presente processo), aposentadoria previdenciária por idade paga pelo INSS e aposentadoria estatutária 
na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no cargo de professora, a partir de 09/11/2012. A 
tripla acumulação, segundo a representante do Parquet, “esbarra na disposição contida no artigo 29 da 
Lei n.º 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.215-10, de 31/08/2001”.   

5. Considerando o parecer do Ministério Público no sentido de considerar ilegal o ato 
1852/2016, julgo imperioso, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa, oportunizar à 
Sra. Leiza Borges de Leiros (CPF: 659.698.637-34) manifestar-se sobre as inconsistências apontadas nos 
autos.  

6. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno, restituo os autos à Sefip 

para realização de oitiva da Sra. Leiza Borges de Leiros (CPF: 659.698.637-34) com vistas a que, no 
prazo de quinze dias, apresente defesa, se assim o desejar, sobre a percepção acumulada da pensão milita r 
constituída por Severino Ramos de Leiros, da aposentadoria previdenciária por idade paga pelo INSS e da 

aposentadoria estatutária na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em desacordo com o 
artigo 29 da Lei n.º 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.215-10, de 31/08/2001.  

7. Outrossim, determino que sejam encaminhados à interessada a instrução à peça 4, o parecer 
do MP/TCU à peça 7 e o presente despacho, cientificando-a de que, caso o Tribunal venha a considerar 

ilegal a percepção simultânea da pensão com as aposentadorias, ser-lhe-á facultada a opção pelo benefício 

mais vantajoso. 

8. À Sefip para efetivação da oitiva e posterior reinstrução da matéria à luz da defesa a ser 
eventualmente apresentada. 

Brasília, 4 de agosto de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 026.635/2020-8  

Natureza: Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.    

DESPACHO 

 Trata-se de solicitação formulada pelo Sr. Paulo Felix Gabardo (CPF: 045.632.379-14), 
mediante a Ouvidoria do TCU (Manifestação 330709), peça 2, de 28/7/2020, por meio da qual requer cópias 

das peças 14, 30, 37, 38, 42, 48, e 51 a 57 do TC 003.379/2015-9, atribuído por minha relatoria por força 
do art. 152 do Regimento Interno do TCU. 

2. Referido processo versa, originariamente, sobre o monitoramento do Acórdão 2.253/2015-
TCU-Plenário, com modificações feitas pelo Acórdão 2.520/2015-TCU-Plenário, ambos relatados pelo 
Ministro José Mucio, que determinou ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) que introduzissem melhorias necessárias a dar transparência e previsibilidade ao 
processo de delegação das concessões alcançadas pelo art. 7º da Lei 12.783/2013, bem como à 

SeinfraElétrica que realizasse fiscalizações periódicas a fim de verificar o efetivo cumprimento, pela Aneel, 
das medidas de sua competência referentes às hipóteses ensejadoras da extinção de contratos de concessão 
de distribuição de energia elétrica por motivo de inadimplência quantos às metas de qualidade e às metas 

econômico-financeiras estabelecidas nos contratos e na regulamentação setorial. 

3.  Por meio do Acórdão 1946/2019-TCU-Plenário, de minha relatoria, o Colegiado considerou 

em cumprimento as determinações consubstanciadas nos subitens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 2253/2015 - 
TCU - Plenário e fixou as seguintes determinações e recomendações:  

“9.2. com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal, 1º, inciso II, e 43, 

inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno:  

9.2.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia 

Elétrica, tendo em vista o término do contrato de concessão da Cia de Energia do Estado 
do Tocantins (Celtins) em 30/1/2020, que definam com a urgência que o caso requer, a fim 
de não prejudicar a prestação adequada do serviço, a situação da concessão de distribuição 

de energia elétrica do Estado de Tocantins, encaminhando ao TCU, no prazo de 15 dias, a 
contar da notificação desse acórdão, a solução adotada e eventuais ações a serem 

realizadas;  

9.2.2. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica que institucionalize a figura do 
‘plano emergencial’ em resolução, contendo os requisitos mínimos para sua constituição, 

indicando as hipóteses para sua constituição, bem como o diferenciando do já 
institucionalizado ‘plano de resultados’;” 

4. No momento, o processo está em instrução na SeinfraElétrica. 

5. Quanto ao pedido de cópia, a unidade técnica manifestou-se favoravelmente ao deferimento 
do pleito, conforme pronunciamento às peças 3 e 4: 

“INTRODUÇÃO 

Trata-se de solicitação de cópia de peças do TC 003.379/2015-9, formulada pelo Sr. Paulo 

Felix Gabardo, CPF 291.365.918-74, na condição de cidadão, por meio da Ouvidoria deste 
Tribunal - Demanda Sisouv 330709 (peças 2). 
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EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

2. O solicitante não figura como responsável ou interessado habilitado no processo objeto 
do pedido. Desse modo, o pleito deve ser recebido e tratado como solicitação de acesso a 

informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, conforme art. 
94 da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a Lei de Aceso a Informação (LAI). 

3. Passa-se ao exame de mérito do pedido, segundo os normativos internos deste Tribunal - 

Resolução-TCU 249/2012, Portaria-TCU 242/2013 e Resolução-TCU 254/2013. 

EXAME TÉCNICO  

4. O requerente solicita cópia das peças 14; 30; 37 e 38; 42; 48 e da 51 a 57 do TC 
003.379/2015-9 (peça 2). 

5. O referido processo cuida do monitoramento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 

1.836/2013-TCU-Plenário, que tratou do vencimento das concessões das empresas da 
distribuição de energia elétrica. 

6. Por se tratar de pedido de acesso aos autos formulado por pessoa não qualificada como 
parte ou como representante legal de parte, nos termos do art. 94 da Resolução-TCU 
259/2014, o pleito se enquadra como solicitação de acesso a informações para 

esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o inciso V do art. 59 
dessa mesma Resolução. 

7. O processo em questão já contou com o Acórdão 2.253/2015-TCU-Plenário (peça 66 do 
TC 003.379/2015-9) que apreciou o mérito de questões relacionadas aos itens 9.3.1 e 9.3.2 
do Acórdão 1.836/2013-TCU-Plenário. Além disso, o referido decisium efetuou novas 

determinações ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Aneel. 

8. Após Embargos de Declaração manejado pela Aneel, o Acórdão 2.253/2015-TCU-

Plenário foi alterado pelo Acórdão 2.520/2015-TCU-Plenário (peça 89 do TC 
003.379/2015-9). As novas determinações continuaram a ser monitoradas naquele 
processo, que, por meio do Acórdão 1.946/2019-TCU-Plenário (peça 188 do TC 

003.379/2015-9), verificou o cumprimento dos itens em acompanhamento, e, mais uma vez, 
efetuou novas determinações ao MME e à Agência Reguladora. Essas últimas 

determinações ainda se encontram em monitoramento no âmbito da Unidade Técnica. 

9. Uma vez que as peças solicitadas pelo requerente foram todas juntadas antes da prolação 
do Acórdão 2.253/2015-TCU-Plenário e elas não são classificadas como sigilosas, verifica-

se a possibilidade do seu compartilhamento, nos termos do o art. 7º, §3º da Lei 12.527/2011 
(LAI), c/c o art. 6º, caput e §1º da Portaria-TCU 242/2013. 

10. Dessa forma, propõe-se o deferimento da solicitação, com fundamento nos arts. 7º, § 3º 
da Lei 12.527/2011 (LAI), c/c art. 6º, § 1º da Portaria-TCU 242/2013. Os autos deverão ser 
submetidos ao Ministro-Relator, tendo em vista tratar-se de solicitação relativa a processo 

aberto e não haver delegação de competência a esta unidade técnica para tratamento deste 
tipo de solicitação, em consonância com o disposto no art. 17, inciso I da Resolução TCU 

249/2012 c/c art. 6º, § 3º da Portaria-TCU 242/2013. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

11. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior 

encaminhamento ao Gabinete do Exmo. Ministro-Relator Raimundo Carreiro, com 
fundamento no art. art. 17, inciso I da Resolução TCU 249/2012 c/c art. 6º, §3º da Portaria-

TCU 242/2013, com as seguintes propostas: 

11.1. conhecer da solicitação formulado pelo Sr. Paulo Felix Gabardo para obtenção de 
cópia de peças TC 003.379/2015-9 e, no mérito, deferir o pedido, com fundamento nos arts. 

7º, § 3º da Lei 12.527/2011 (LAI) c/c art. 6º, §1º da Portaria-TCU 242/2013, tendo em vista 
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que as peças requeridas foram juntadas ao processo antes da prolação do Acórdão 

2.253/2015-TCU-Plenário, que apreciou o mérito das questão tratadas até aquele momento 
no processo em tela, e os documentos solicitados não constam com a chancela de sigilosos;  

11.2. encaminhar cópia das peças 14; 30; 37 e 38; 42; 48 e da 51 a 57 do TC 003.379/2015-
9 ao solicitante; 

11.3. comunicar à Ouvidoria do TCU da decisão que vier a ser proferida, para atendimento 

da demanda registrada no Sistema SisOuv (Demanda 330709); e 

11.4. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inc. V, do RI/TCU.” 

6. Razão assiste à unidade instrutiva. 

7. O TC 003.379/2015-9 é público, não possuindo peças gravadas com sigilo. 

8. Ademais, a peças cujas cópias são requeridas (14; 30; 37 e 38; 42; 48 e da 51 a 57) foram 

todas inseridas no processo antes da prolação do Acórdão 2.253/2015-TCU-Plenário, relator Ministro José 
Múcio, que apreciou o mérito das questão tratadas até aquele momento. Outrossim, elas versam acerca de 

medidas saneadoras adotadas pela SeinfraElétrica e das respostas então apresentadas pelo Ministério de 
Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica, todas sem restrição de acesso. 

9. Ante o exposto, acolho as propostas da SeinfraElétrica e defiro o pedido, com fundamento 

nos arts. 7º, § 3º da Lei 12.527/2011 (LAI) c/c art. 6º, §1º da Portaria-TCU 242/2013, para conceder cópia 
das peças 14; 30; 37 e 38; 42; 48 e da 51 a 57 do TC 003.379/2015-9 ao solicitante; 

10. Após as providências de praxe, encerre-se o presente processo, nos termos do art. 169,  inc. 
V, do RI/TCU. 

11. À SeinfraElétrica. 

Brasília, 5 de agosto de 2020 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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TC 031.174/2019-1  

Natureza: Pedido de Reexame (aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região/MG.  
Interessado: Julimar César Carrano (389.942.326-72)  

DESPACHO 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Julimar César Carrano (peça 18) contra os itens 
9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 6.378/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto 

André de Carvalho, proferido na Sessão Telepresencial de 9/6/2020, verbis:  

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de Julimar 
César Carrano pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-

MG);  

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

Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 
da Lei nº 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas 
pelo Relator, em:  

9.2. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Julimar César Carrano (à 
Peça 3 sob o nº 20785100-04-2015-000095-7), negando-lhe o respectivo registro; sem 

prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-
fé, em consonância com a Súmula nº 106 do TCU;  

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) adote as seguintes 
medidas:  

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, 
da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação 

ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição 
do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo 
encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) 
dias; 

9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à 
incorporação de “quintos” de função originalmente concedida diante da eventual 

necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas 
sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a 
deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a 

Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o 
cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão 

em cada exercício financeiro;  

9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à 
incorporação de “quintos” 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 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;  
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9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de 

concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para 
que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU;” 

2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 19, manifestou-se pelo conhecimento 
do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Julimar Cesar Carrano, suspendendo-se 
os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 6.378/2020-TCU-2ª 

Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do 
Regimento Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 
cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.”  

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 
art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à 

peça 18.  

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 6.378/2020-
TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho.  

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal.  

Brasília, 5 de agosto de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
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TC 039.687/2019-8  

Natureza: Pedido de Reexame (aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público Federal.  

Interessado: Rejane Montenegro Menezes de Araujo (219.389.544-91)  

DESPACHO 

Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal (peça 16) contra os 

itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.3.2 do Acórdão 5.220/2020-TCU-2ª Câmara, relatora Ministra Ana Arraes, 

proferido na Sessão Telepresencial de7/5/2020, verbis:  

“VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Rejane Montenegro Menezes de 

Araújo no cargo de Técnico do Ministério Público Federal. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª 

Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e 

IX, da Constituição Federal de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, 

inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 

da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em:  

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro;  

9.3. determinar ao Ministério Público Federal que:  

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 

decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas 

indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão:  

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao 

TCU para nova apreciação;” 

2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 17, manifestou-se pelo conhecimento 

do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.3.2 do Acórdão 5.220/2020-

TCU-2ª Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, 

do Regimento Interno/TCU; 

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 

presente recurso.”  

3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 

art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto à 

peça 16.  

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 

Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.3.2 do Acórdão 5.220/2020-TCU-

2ª Câmara, relatora Ministra Ana Arraes.  
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5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 
Serur para instrução do mérito recursal.  

Brasília, 5 de agosto de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 040.378/2018-7  

Natureza: Solicitação  
Unidade Jurisdicionada: não há.  

Interessado:  Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-
20)  

DESPACHO 

 Trata-se de solicitação subscrita pelos representantes legais do Banco do Nordeste,  Srs. Micael 
Souza Borja e Weltton Rodrigues Loiola, peças 14 a 19, de 3/8/2020, na qual requerem, dentre outros 

pedidos, a dilação de prazo para apresentação das tomadas de contas especiais vinculadas a convênios 
celebrados com os recursos dos fundos FUNDECI, FASE e FDR. 

2. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especiais (SecexTCE), em 

pronunciamentos uniformes às peças 20 e 21, propôs não conhecer dos pedidos por ilegitimidade dos 
requerentes, in verbis:  

“Trata o presente processo de solicitação subscrita pelos representantes legais do Banco do 
Nordeste, Srs. Micael Souza Borja e Weltton Rodrigues Loiola, na qual requerem, dentre 
outros pedidos abaixo listados, a dilação, por 11 meses, a contar do marco temporal 

definido pelo Acórdão 2946/2018-TCU-Plenário, do prazo para que as tomadas de contas 
especiais vinculadas a convênios celebrados com os recursos dos fundos FUNDECI, FASE 

e FDR sejam instauradas, instruídas e remetidas ao Tribunal de Contas da União. 

a) inicialmente, a distribuição de urgência do presente petitório com base nos arts. 223 
e 300 e seguintes do CPC/2015 e art. 159, VI e IX, do Regimento Interno do TCU;  

b) a tramitação do feito em caráter sigiloso, com supedâneo na Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e no art. 189, incisos I e III, do Novo Código de Processo Civil; 

c) o deferimento deste petitório de ingresso do Banco do Nordeste do Brasil no feito na 
qualidade de parte interessada, com fundamento no art. 146, § 1º, do Regimento Interno 
do TCU, uma vez demonstrada a existência de interesse legítimo desta instituição 
bancária no conteúdo do Acórdão 2946/2018-TCU-Plenário, baseada na possibilidade 
concreta de lesão de interesse subjetivo de seus administradores;  

d) pelo princípio da eventualidade, na remota hipótese de não ser deferida a dilação de 
prazo pleiteada, requer-se como medida de justiça a aplicação do instituto da 
inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da 
culpabilidade, aplicando-o aos gestores do Banco do Nordeste, para fins de isenção 
dos consectários legais decorrentes da aplicação do art. 12 da IN-TCU nº 71/2012, 
posto que as condições operacionais existentes , somadas às consequências de 
pandemia mundial, ensejaram a impossibilidade de cumprimento integral do prazo 
estabelecido no Acórdão nº 2946/2018-TCU-Plenário. 

e) a tramitação em caráter preferencial da presente petição, como previsto nos arts. VI 
e IX, do Regimento Interno do TCU, considerando que a mesma exige imediata solução, 
posto estar em curso o prazo normativo para encaminhamento ao TCU das tomadas de 
contas especiais anteriormente referidas. 

2. Da extensa petição trazida à baila pelos solicitantes, extrai-se importante trecho no qual 

é feita uma comparação entre a situação vivenciada em 2018 e a posição encontrada em 
31/5/2020 no que tange à análise de prestação de contas de convênios e à 
instauração/instrução/remessa de tomadas de contas especiais: 

a) do quantitativo de 935 convênios (R$ 60 milhões) pendentes de análise de prestação 
de contas, restam 405 convênios, que representam 43% da carteira e 41,6% do 
montante (R$ 25 milhões); 
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b) da identificação inicial de, aproximadamente, 500 convênios passíveis de TCE por 
valor nominal, restam, de certo, 289 convênios, que representam, em número absoluto, 
71,3% dos 405 convênios restantes e, em termos financeiros, 83% (R$ 20,7 milhões); 

c) do ineditismo com o trabalho de TCE, hoje, o Banco já tem o processo implementado 
e atuante; 

d) da pulverização da carteira, composta por 445 CNPJs distintos, adotou-se como 
estratégia de atuação prioritária a busca por solução para os 10 CNPJs mais 
representativos da carteira, na ordem de 34,6% da quantidade e 39% do montante. 
Dessa estratégia, restam 30% (99 convênios/R$ 6,5 milhões) a serem concluídos até 
31/12/2020; 

(...) 

3. Em outro trecho da petição, os solicitantes apontam uma evolução significativa no processo de 
trabalho e nos resultados alcançados pela(s) área(s) responsável(is) pela análise de prestação de 
contas de convênios e instauração e instrução de tomada de contas especiais:  

a) implementação de melhorias na metodologia de análise da prestação de contas, por 
meio da construção da Nota Técnica que tratou das especificidades da carteira 
embasada pelo princípio da razoabilidade tendo, como escopo de amostragem, 200 
convênios analisados pelo Projeto Convênios. Tal inovação promoveu maior segurança 
jurídica e celeridade processual; 

b) contratação de 16 colaboradores de apoio administrativo de nível superior, em 
09/2019, com a atribuição de produzir os relatórios técnicos/financeiros da prestação 
de contas dos convênios; 

c) por consequência da contratação, foi implementada a etapa de análise de 
conformidade dos relatórios t técnicos/financeiros da prestação de contas dos 
convênios (até então inexistente), produzidos pelo apoio administrativo;  

d) alcance do pleno conhecimento do processo de convênio e da especificidade da 
carteira trabalhada, com resultado direto na celeridade processual, esta reduzida, no 
primeiro trimestre de 2020, em 7 dias, se comparada ao 4º trimestre de 2019; e  

e) mensuração da produtividade da equipe por meio de indicadores que utilizam, como 
métrica, o tempo médio de cada processo ora executado, este revisado trimestralmente. 

4. Por fim, a petição do solicitante apresenta um quadro sinótico, no qual é demonstrada a 

posição da carteira de convênios do Banco do Nordeste em 30/5/2020. 

 StatusXAções Quantidade de 

Convênios 

% Valor Nominal (R$ 

milhão) 

A Finalizado (encerrado/cancelado/prescritos) 133 14,40% 8,30 

B Temporariamente concluídas (cobrança 

judicial/TCE) 

397 42,50% 26,70 

C=A+B Total convênios finalizados  530 57% 35,00 

D Passível de TCE 289 31% 20,60 

E Não passíveis de TCE 116 12% 4,10 

F=D+E Total a concluir 405 43% 25,00 

G=C+F Total da Carteira 935 100% 60,00 

5. O art. 19-A da IN-TCU nº 71/2012 estabeleceu o seguinte prazo: 

Art. 19-A. Os órgãos e entidades competentes têm até o dia 1º de dezembro de 2018 
para encaminhar ao Tribunal de Contas da União as respectivas tomadas de contas 
especiais, nos casos exigidos pela legislação, cujas datas de início de contagem, na 
forma dos artigos 4º, § 1º, 11 e 13, são anteriores a 12 de dezembro de 2016, data da 
publicação da IN-TCU nº 76/2016, aplicando-se o disposto no art. 12 às hipóteses de 
descumprimento do citado prazo, inclusive no tocante às sanções a serem impostas aos 
responsáveis.  
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6. O art. 11, § 2º, da Instrução Normativa-TCU nº 71/2012 assim dispõe: 

Art. 11. A tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas da 
União em até cento e oitenta dias após a sua instauração.  

§ 1º Decisão Normativa poderá fixar prazos diferentes daquele especificado no caput. 

§ 2º Os prazos estabelecidos podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal de 

Contas da União, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada, 

formulada, conforme o caso, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, do Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais 
Federais nos Estados e no Distrito Federal e do Tribunal de Contas da União; 
Procurador-Geral da República; Ministro de Estado, ou outras autoridades de nível 
hierárquico equivalente; e, ainda, por Presidente de conselho federal de fiscalização 
profissional. 

7. A presente solicitação, embora fundamentada, foi subscrita por pessoas que não possuem 

legitimidade ativa, razão pela qual não deve ser conhecida pelo Tribunal, conforme 

predispõe o art. 11, § 2º, da IN-TCU nº 71/2012. 

8. A título de registro, a utilização das regras contidas na Lei 13.105/2015 (CPC) no rito 
processual do TCU se dá de forma subsidiária, na hipótese de lacunas nas normas que 
regem o processo no âmbito do Tribunal. Nesse sentido, dentre outros, os Acórdãos 

1080/2015-Plenário-BZ e 3565/2018-1ª Câmara-JM. 

9. Em razão da ilegitimidade ativa dos solicitantes, não serão apreciadas as preliminares 

suscitadas na exordial (tramitação em regime de urgência, tramitação preferencial, 
aposição de sigilo aos autos e ingresso como terceiro interessado) e, obviamente, o mérito 
do pedido. 

10. Em face do exposto, com fundamento no art. 11, § 2º, da Instrução Normativa-TCU nº 
71/2012, submeto o presente processo à consideração superior, para posterior envio ao 

Gabinete do Relator, com proposta de não conhecer a presente solicitação pelo fato de os 
subscritores não possuírem legitimidade para formulá-la.” 

3. O entendimento da unidade técnica coaduna-se com o disposto no art. 11, § 2º, da Instrução 

Normativa-TCU nº 71/2012, o qual estabelece rol taxativo de autoridades que possuem legitimidade para 
postular, perante o TCU, pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de tomada de contas especial: 

Art. 11. A tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas da União 
em até cento e oitenta dias após a sua instauração (NR)(Instrução Normativa nº 76, de 
23/11/2016, DOU de 12/12/2016). 

§ 1º Decisão Normativa poderá fixar prazos diferentes daquele especificado no caput. 

§ 2º Os prazos estabelecidos podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal de Contas 

da União, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada, formulada, 
conforme o caso, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do 
Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais Federais nos 

Estados e no Distrito Federal e do Tribunal de Contas da União; Procurador-Geral da 
República; Ministro de Estado, ou outras autoridades de nível hierárquico equivalente; e, 

ainda, por Presidente de conselho federal de fiscalização profissional (NR)(Instrução 
Normativa nº 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016). (Grifei) 

4. Perceba-se que a prorrogação de prazo para encaminhamento de TCE é medida excepcional 

e deve ser requerida apenas pelas autoridades elencadas no art. 11, § 2º, da Instrução Normativa-TCU nº 
71/2012. 
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5. Ademais, há de ser ressaltado o fato de que o Plenário do TCU já concedeu prazo adiciona l 

de 24 meses para apresentação das referidas TCEs por parte do Banco do Nordeste do Brasil S.A, conforme 
Acórdão 2946/2018 - TCU - Plenário, relator Ministro José Mucio: 

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Ministro de 
Estado da Fazenda, Eduardo Refinetti Guardia, para a prorrogação, por 24 (vinte e quatro) 
meses, do prazo de entrega a este Tribunal de tomadas de contas especiais instauradas pelo 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que, conforme estabelecido no art. 19-A da IN TCU 
71/2012, teriam de ser apresentadas até 1º de dezembro de 2018.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 
com fundamento no art. 11, § 2º, da IN TCU 71/2012, e ante as razões expostas pelo Relator, 
em:  

9.1 conhecer desta solicitação;  

9.2 deferir a prorrogação pleiteada, autorizando que as tomadas de contas especiais 

instauradas pelo BNB, abrangidas pelo art. 19-A da IN TCU 71/2012, sejam apresentadas 
a este Tribunal no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 01/12/2018;” 

6. Conforme verificado, o novo pedido de prorrogação de prazo fora apresentado pelos  Srs. 

Micael Souza Borja (Gerente do Ambiente do Contencioso Jurídico do BNB) e Weltton Rodrigues Loiola 
(Superintendente Jurídico), autoridades não revestidas de legitimidade para o pleito em questão. 

7. Entretanto, valendo-me subsidiariamente do caput do art. 76 do Código de Processo Civil[1 ], 
julgo razoável oportunizar ao Banco Nacional do Nordeste S.A. a correção do pedido de dilação de prazo 
no tocante à legitimidade. 

8. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU c/c art. 76, caput, do 
Código de Processo Civil, concedo prazo de 5 dias, contados do recebimento da notificação deste 

despacho, aos Srs. Micael Souza Borja (Gerente do Ambiente do Contencioso Jurídico do BNB) e Weltton 
Rodrigues Loiola (Superintendente Jurídico), para que promovam o saneamento do vício de ilegitimidade 
do requerimento de prorrogação de prazo de entrega das tomadas de contas especiais a este Tribunal, nos 

termos do art. 11, § 2º, da Instrução Normativa-TCU nº 71/2012, sob pena de não conhecimento do 

pedido. 

9. Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem saneamento do vício, retornem-se os autos a 
meu Gabinete. 

10. À SecexTCE para promoção da notificação deste despacho aos representantes do Banco do 

Nacional do Nordeste S.A.    

Brasília, 5 de agosto de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

 

[1]  Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá 

o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 
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TC 030.796/2019-9  

Natureza: Pedido de Reexame (aposentadoria)  
Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região/MG.  
Interessado:  Edvaldo Camarão dos Reis (032.373.698-02)  

DESPACHO 

 Trata-se de pedido de reexame interposto por Edvaldo Camarão dos Reis (peças 13 e 14) contra 
os itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3.2 do Acórdão 1.468/2020-TCU-2ª Câmara, relatora Ministra Ana 

Arraes, proferido na Sessão de 10/3/2020, verbis:  

“VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Edvaldo Camarão dos Reis no 
cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos 

III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 
e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em:  

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro;  

9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que:  

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse 
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias 
pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente;  

9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da 

devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de 
desprovimento dos apelos;  

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta 

ao TCU para nova apreciação.” 

 2. A Secretaria de Recursos, em pronunciamento à peça 15, manifestou-se pelo conhecimento 

do pedido de reexame e pela suspensão dos efeitos dos itens impugnados:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Edvaldo Camarao dos Reis, 

suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.2.2 do Acórdão 1.468/2020-
TCU-2ª Câmara, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo 

único, do Regimento Interno/TCU;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  

3.3 à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.”  
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 3. Presentes os pressupostos recursais, acolho a proposta da unidade técnica e, com fulcro no 

art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, conheço do pedido de reexame interposto às 

peças 13 e 14.  

 4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, e 281 do RI/TCU c/c art. 53, caput, da 
Resolução TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3.2 do Acórdão 1.468/2020-TCU-
2ª Câmara, relatora Ministra Ana Arraes.  

 5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 
autos à Sefip para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1°, do RI/TCU, e, em seguida, à 

Serur para instrução do mérito recursal.  

  

Brasília, 5 de agosto de 2020  

  
RAIMUNDO CARREIRO 
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TC 009.459/2016-2  

Natureza: Tomada de Contas Especial  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Altamira - PA. 

Responsáveis:  Domingos Juvenil Nunes de Sousa (010.836.512-34); 
Odileida Maria de Sousa Sampaio (039.941.632-34); Prefeitura 
Municipal de Altamira - PA (05.263.116/0001-37)  

Interessado:  Ministério do Meio Ambiente 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 
Nacional do Meio Ambiente/Ministério do Meio Ambiente - FNMA/MMA em desfavor de Odileida Maria 
de Sousa Sampaio (CPF 039.941.632-34) e Domingos Juvenil Nunes de Sousa (CPF 010.836.512-34), 

prefeitos do município de Altamira/PA à época dos fatos, em razão da impugnação parcial das despesas 
dos Convênios 108/2005 (recursos federais: R$ 250.311,00) e 018/2007 (recursos federais: R$ 312.951,00), 

celebrados com aquele município. 

2. O Convênio 108/2005 tem por objeto “contribuir para o desenvolvimento sustentável local 
e a articulação da gestão ambiental regional, com base nas diretrizes e na política nacional e estadual de 

meio ambiente, a partir do fortalecimento do sistema municipal de gestão ambiental”.  

3. Por sua vez, o Convênio 018/2007 objetiva “promover o desenvolvimento rural sustentável 

no Município de Altamira, marcadamente nos assentamentos rurais selecionados, por meio da assistência 
técnica e extensão rural em atividades florestais aos agricultores familiares por intermédio da elaboração, 
implantação e acompanhamento de projetos, com ênfase na prática de manejo florestal sustentável de uso 

múltiplo, sistemas agroflorestais e silvicultura, de forma a conduzir práticas de exploração florestal 
sustentáveis, incrementando a renda desses agricultores e promovendo a conservação e o uso sustentável 

dos recursos naturais na área de abrangência do projeto, influenciando ainda a multiplicação das 
experiências no âmbito local e regional”. 

4. A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), em instrução 

às peças 88 a 90, propôs realizar citação nos seguintes termos: 

“HISTÓRICO  

4. Conforme disposto na Cláusula Terceira dos convênios examinados foram previstos para 
a execução do objeto, os seguintes valores:  

4.1. Convênio 108/2005 - R$ 268.361,00, dos quais R$ 250.311,00 repassados pelo 

concedente e R$ 18.050,00 de contrapartida; 

4.2. Convênio 018/2007 - R$ 330.364,00, dos quais R$ 312.951,00 seriam repassados pelo 

concedente e R$ 17.413,00 corresponderiam à contrapartida. O concedente repassou 
efetivamente R$ 220.478,00. 

5. Os recursos federais provenientes do Convênio 108/2005 foram repassados em três 

parcelas, mediante as ordens bancárias 2006OB900013, de 9/1/2006 (peça 3; p. 308); 
2006OB900049, de 30/5/2006 (peça 3; p. 340); e 2008OB900115, de 16/10/2008 (peça 4; 

p. 304), nos valores respectivos de R$ 90.000,00; R$ 85.697,00; e, R$ 74.614,00.  

5.1. Os recursos do Convênio 018/2007 foram transferidos em duas parcelas, mediante as 
ordens bancárias 2007OB900067, de 26/12/2007 (peça 7; p. 375); e 2009OB800081, de 

22/10/2009 (peça 8; p. 60) em valores de R$ 137.029,00 e R$ 83.449,00, respectivamente.  

6. Apresentadas as prestações de contas dos convênios em exame, a equipe técnica do órgão 

concedente constatou, em cada um dos convênios: 
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6.1. Convênio 108/2005 - atividades não executadas, conforme consta do quadro de 

atividades reprovadas na Nota Técnica 218/2012/GEPRO-CORE/FNMA/SECEX/MMA, de 
13/9/2012 (peça 6; p.18-20) e Nota Informativa 065/2014-GT/DFDS/SECEX/MMA, de 

31/10/2014 (peça 6; p. 62-71). 

6.2. Convênio 018/2007 - atividades não executadas e saldo não comprovado, conforme 
Parecer Financeiro 136/2014-GT/DFDS/SECEX/MMA, de 27/10/2014 (peça 8; p. 172-

175); Nota Informativa 14/2015- GT/DFDS/SECEX/MMA, de 4/3/2015 (peça 8; p. 206-
208); Nota Técnica 024/2015-GEPRO-CORE/FNMA, de 23/3/2015 (peça 8; p. 212-213); e, 

Despacho 045/2013/DIR/FNMA/SECEX/MMA, de 26/4/2013 (peça 8; p.154). 

7. Dada oportunidade de defesa aos agentes responsáveis, em obediência aos princípios 
constitucionais asseguradores do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica dos 

documentos acostados nas peças 4; p. 262-266; 5; p. 20-22; 40-41; 62-64; 76-78; 6; 22-24; 
30-32; 42-44; 76-77; 82; e 8; p. 134; 136; 156; 258, os mesmos não sanaram as 

irregularidades e não recolheram o débito que lhes foi imputado, motivando a instauração 
desta tomada de contas especial. 

8. O Relatório do Tomador de Contas (peça 8, fls. 216/228) concluiu pela ocorrência de 

dano, de responsabilidade de Odileida Maria de Sousa Sampaio, CPF 039.941.632-34, e 
Domingos Juvenil Nunes de Sousa, CPF 010.836.512-34, ex-prefeita e prefeito do município 

de Altamira/PA. A Controladoria Geral da União emitiu relatório e certificado de auditoria 
212/2016 ratificando as conclusões do tomador de contas especial quanto à caracterização 
do dano ao erário e certificou a irregularidade das contas dos responsáveis (peça 8, p. 260-

270). O dirigente do Órgão de Controle Interno emitiu parecer de sua competência, bem 
assim houve pronunciamento ministerial (peça 8, p. 272 e 277). 

9. No âmbito do TCU, após realizar diligência inicial para obtenção dos extratos bancários, 
a então Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará - Secex/PA, após realização de 
seu Exame Técnico, em que divergiu em parte das análises do Tomador de Contas, concluiu 

pela responsabilidade individual de Odileida Maria de Sousa Sampaio pelo débito no valor 
original de R$ 140.783,79 (R$ 44.750,37 + R$ 81.592,50 + R$ 15.364,22 - R$ 923,30), 

referente aos dois convênios analisados. Concluiu também que Domingos Juvenil Nunes de 
Sousa deveria ser ouvido em audiência pela não devolução do saldo de recursos do 
Convênio 18/2007 ao concedente e que o município deveria ser citado pelo mesmo valor. 

10. Ante suas conclusões, a Secex/PA propôs a citação de Odileida Maria de Sousa 
Sampaio, pelo débito no valor original R$ 140.783,79, e do Município de Altamira/PA, pelo 

saldo não devolvido, no valor de R$ 923,30. Embora tenha aventado a possibilidade de 
audiência de Domingos Juvenil Nunes de Sousa, tal providência acabou não sendo 
proposta. 

11. Submetido ao relator para autorização da medida preliminar proposta, o eminente 
ministro José Múcio Monteiro considerou necessário restituir os autos à Secex-PA para 

nova diligência, conforme despacho de peça 28. 

12. O despacho ministerial determinou ainda que, a partir do conjunto probatório e dos 

fatos apurados in loco pelo MMA, fosse definida nova metodologia de apuração do débito, 

baseando-se, por exemplo, na análise dos comprovantes de despesa e dos extratos 
bancários, e caso ainda fosse possível identificar algum débito, propusesse-se nova citação 

dos responsáveis. 

13. Atendendo à determinação do relator, a Secex/PA expediu o Ofício 1046/2018-
TCU/SECEX-PA, de 19/6/2018 (peça 32), solicitando cópia integral das prestações de 

contas parcial e final dos Convênios 108/2005, Siafi 543772 e 18/2007, Siafi 599591, 
celebrados com o Município de Altamira/PA.  
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14. Em 17/7/2018, o MMA encaminhou, por meio do Ofício 4969/2018-MMA (peça 34), 

mídias digitais que conteria, segundo indica o ofício, a seguinte documentação: Convênio 
018/2007-FNMA/MMA (Volumes I e II); Convênio 108/2005-FNMA/MMA (Volumes II até 

XII): e Despacho Sei 31103 (0243071). O vasto conteúdo das referidas mídias digitais foi 
acostado aos autos às peças 39 a 87. 

EXAME TÉCNICO 

15. O presente exame técnico foi motivado pelas ponderações do ministro relator, que 
considerou inadequada a metodologia para o cálculo do débito utilizada pelo tomador de 

contas, acolhida quase integralmente pela unidade técnica responsável pela instrução 
anterior. Na referida instrução, os convênios foram analisados separadamente e nosso 
exame presente seguirá a mesma lógica. 

Convênio 108/2005 

16. O Convênio 108/2005 foi objeto da seguinte análise na instrução anterior: 

Caracterização das irregularidades geradoras do dano ao erário quanto ao Convênio 

108/2005 

6. No que se refere ao Convênio 108/2005, a irregularidade materializa-se pela 
inexecução parcial do objeto pactuado, haja vista que, embora integralmente pagas, 
não foram realizadas regularmente as seguintes atividades (Parecer Técnico 9/2011 e 
Nota Informativa 11/2011 - peça 5, p. 24-36, 52-55: 

a) atividade 1.3 (Capacitar pessoal governamental e não governamental para a gestão 
ambiental - Indicador físico: três cursos): dois cursos não foram realizados;  

b) atividade 2.2 (Implementar a educação ambiental - Indicador físico: três oficinas): 
os CD-ROM dos módulos III e IV do curso “Educação Ambiental na Escola” não foram 
elaborados; 

c) atividade 3.1 (Promover acompanhamento e avaliação periódica do projeto - 
Indicador físico: quatro oficinas): uma oficina não foi realizada;  

d) atividade 3.2 (Propiciar condições para construir a gestão ambiental participativa - 
Indicador físico: três seminários): atividade não executada; 

e) atividade 4.1 (Implementar Plano de Comunicação Social e Divulgação - Indicador 
físico: cinco planos): a página na internet está em desacordo com o Manual de Uso da 
Marca do FNMA e o folder sobre “Lições Apreendidas” não foi produzido;  

f) atividade 4.2 (Promover intercâmbio da experiência local - Indicador físico: quatro 
intercâmbios): houve a comprovação de participação em apenas um dos quatro eventos 
(conservação de Biodiversidade de Paisagens Florestais Antropizadas). Não houve 
comprovação da participação nos dois eventos de intercâmbio organizados pelo 
FNMA, e um outro evento previsto nesta Atividade não foi executado. 

7. A inexecução está evidenciada através dos seguintes documentos: Parecer Técnico 
n. 009/2011/GEPRO/FNMA/DFDS/SECEX/MMA relativo à análise do Relatório de 
Cumprimento do Objeto Final do Convênio 108/2005 (peça 5, p. 24 -36); Nota 
Informativa n. 011/2011/GEPRO/FNMA/SECEX/MMA (peça 5, p. 52-55); despacho 
técnico (peça 6, p. 14-15); Nota Técnica 218/2012 - analisa a prestação de contas final 
do convênio 108/2005 (peça 6, p. 18), Nota Informativa n. 065/2014-
GT/DFDS/SECEX/MMA, de 31/10/2014 - Análise financeira da Prestação de contas do 
Convênio 2005-CV-1060108 (peça 6, p. 62-71). 

8. Anuímos às conclusões do tomador de contas quanto à caracterização das 
irregularidades descritas nesta TCE referentes ao Convênio 108/2005, exceto quanto à 
Atividade 4.1 (Implementar Plano de Comunicação Social e Divulgação).  

9. Para esta atividade estavam previstos os seguintes produtos: desenvolvimento de três 
Cadernos Ambientais, um texto sobre Lições Apreendidas (formato técnico e folder) e 
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divulgação do convênio em página na internet. Destas atividades houve falhas na 
divulgação do convênio no site do Município de Altamira, utilizado para a divulgação 
do ajuste, e a não produção do folder sobre "Lições Apreendidas" (ver peça 5, p. 26, 
32 e 53). 

10. Deste modo, entendemos que a atividade 4.1 deve ser considerada como executada, 
afastando-se a irregularidade dela decorrente. 

Quantificação do débito quanto ao Convênio 108/2005  

11. A quantificação do débito pelo tomador de contas resultou da glosa das atividades 
irregularmente executadas, a saber atividades 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, e a 
metodologia de cálculo está descrita na Nota Técnica 218/2012 (peça 6, p. 18-20) e na 
Nota Informativa 065/2014 (peça 6, p. 62-71), referentes à análise financeira da 
prestação de contas do Convênio 108/2005. 

12. Diante da impossibilidade de identificar o valor exato de cada atividade glosada, 
haja vista que no sistema de dados do FNMA o detalhamento das despesas restringia-
se às metas, o tomador de contas considerou para a definição do valo r de cada 
atividade o seu valor proporcional em relação à meta.  

13. Então, por exemplo, se o valor global de uma meta fosse R$ 100.000,00, a meta 
fosse dividida em quatro atividades, o valor de cada atividade, pelo critério da 
proporcionalidade, seria de R$ 25.000,00. 

14. Chegou-se então ao seguinte quadro (peça 6, p. 19): 

Meta Número de atividades/meta Valor global da meta Valor da atividade 

1 4 R$ 106.178,00 R$ 26.544,50 

2 3 R$ 116.200,00 R$ 38.733,33 

3 3 R$ 17.500,00 R$ 5.750,00 

4 2 R$ 12.100,00 R$ 6.050,00 

15. Ao quantificar as atividades o tomador então somou o valor de cada atividade 
glosada, encontrando o valor do débito que montou em R$ 88.877,33, conforme quadro 
abaixo (peça 6, p. 20): 

Atividade reprovada Valor da atividade 

1.3 R$ 26.544,50 

2.2 R$ 38.733,33 

3.1 R$ 5.750,00 

3.2 R$ 5.750,00 

4.1 R$ 6.050,00 

4.2 R$ 6.050,00 

Total R$ 88.877,83 

16. Calculada a glosa na monta de R$ 88.877,83 o tomador de contas deduziu o valor 
dos recursos devolvidos pelo convenente aos cofres da União, R$ 44.864,25, chegando 
ao débito final de R$ 44.013,58 (peça 6, p. 69). 

17. Discordamos do débito apurado pelo tomador de contas pelas razões que 
passaremos a expor. 

18. Em primeiro lugar, o tomador glosou o valor integral das atividades não 
regularmente executadas. Ocorre que algumas destas atividades foram parcialmente 
executadas, devendo ser glosado apenas aquilo que não foi executado, senão vejamos: 

a) na atividade 1.3 (Capacitar pessoal governamental e não governamental para a 
gestão ambiental): dos três cursos previstos, apenas dois cursos não foram realizados, 
logo, apenas 66,66% da atividade não foi executada (peça 5, p. 26, 28 e 52). Nesse 
sentido o valor a ser glosado da atividade deve ser proporcional ao seu nível de 
inexecução. Portanto para a atividade 1.3 o débito deve ser de R$ 12.809,82 (33,33% 
de R$ 38.733,33); 
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b) na atividade 2.2 (Implementar a educação ambiental): das três oficinas previstas 
apenas uma não foi realizada regularmente, o curso “Educação Ambiental na Escola”, 
logo, apenas 33,33% da atividade não foi executada (peça 5, p. 26, 30 e 52). Por 
conseguinte, para a atividade 2.2 o débito deve ser de R$ 17.694,56 (66% de 
26.544,50); 

c) na atividade 3.1 (Promover acompanhamento e avaliação periódica do projeto): das 
quatro oficinas previstas, apenas uma oficina não foi realizada, perfazendo um nível de 
inexecução de 25% (peça 5, p. 26, 32 e 52). Logo, para a atividade 3.1 o débito deve 
ser de R$ 1.437,50 (25% de 5.750,00); 

d) na atividade 3.2 (Propiciar condições para construir a gestão amb iental 
participativa): deve ser mantida a glosa integral da atividade, no valor de R$ 5.750,00, 
pois não houve execução (peça 5, p. 26, 32 e 52); 

e) na atividade 4.1 (Implementar Plano de Comunicação Social e Divulgação): para 
esta atividade estavam previstos o desenvolvimento de três cadernos ambientais, um 
texto sobre “Lições Apreendidas” (formato técnico e folder) e a divulgação do convênio 
em página na internet. Destas atividades houve falhas na divulgação do convênio no 
site do Município de Altamira/PA, utilizado para a divulgação do ajuste, a da não 
produção do folder sobre "Lições Apreendidas" (ver peça 5, p. 26, 32 e 53). O 
concedente não considerou a elaboração do texto sobre “Lições Apreendidas” em 
razão da não apresentação do folder o que discordamos posto que o texto foi elaborado 
e consta na prestação de contas apresentadas. Também não consideramos que a falta 
de publicidade do convênio no site do convenente tenha causado dano ao erário. Deste 
modo, entendemos que a atividade 4.1 deve ser considerada como executada, 
afastando-se o débito dela decorrente; 

f) na atividade 4.2 (Promover intercâmbio da experiência local): da participação em 
quatro intercâmbios previstos, houve a comprovação de presença em apenas um 
(conservação de Biodiversidade de Paisagens Florestais Antropizadas), perfazendo um 
nível de inexecução de 75%. Portanto, para a atividade 3.1 o débito deve ser de R$ 
4.537,50 (75% de 6.050,00). 

19. Entendemos que também deve ser glosado o valor integral da atividade 3.3 - 
Realizar seminário de transição do Projeto, haja vista que esta atividade não foi 
executada (peça 5, p. 26, 32 e 52). 

20. Por conseguinte, o valor a ser considerado a título de glosa pelas atividades 1.3, 
2.2, 3.1, 3.2, 3.3 e 4.2, irregularmente ou não executadas, fica assim disposto: 

Atividade ao menos parcialmente reprovada  Valor glosado da atividade 

1.3 R$ 12.809,82 

2.2 R$ 17.694,56 

3.1 R$ 1.437,50 

3.2 R$ 5.750,00 

3.3 R$ 5.750,00 

4.2 R$ 4.537,50 

Total R$ 47.979,38 

21. Mantendo-se a proporcionalidade das receitas pactuada no Convênio 108/2005, 
tem-se apenas 93,27% destes recursos são verbas federais, de forma que chegamos ao 
débito para com a União de R$ 44.750,37. 

22. Em segundo lugar discordamos que deva ser deduzido do débito apurado o valor 
dos recursos restituídos pelo convenente (R$ 44.864,25), pelo seguinte: a Prefeitura 
Municipal de Altamira/PA informou em sua prestação de contas a execução de despesas 
no valor de R$ 325.931,68 [grafia incorreta, o certo seria 235.931,68]. Considerando 
que o total de receitas obtidas no âmbito do Convênio 108/2005 montou em 
R$ 280.795,93 (repasses federais, contrapartida e rendimentos financeiros), o 
convenente restituiu o saldo remanescente de R$ 44.864,25.  
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23. Ocorre que o débito apurado neste convênio decorre da glosa de parte das despesas 

executadas, ou seja, o débito provém de parte dos R$ 325.931,68 informados pelo 
concedente como atividades executadas, que não se relaciona com os recursos 
devolvidos, pois, estes se referem a parte da receita que não foi executada (receitas 

totais - despesas totais). 

24. Assim, entendemos que o débito original apurado nesta tomada de contas especial 

quanto ao Convênio 108/2005 monta em R$ 44.750,37.  

17. Não obstante o exame transcrito, o despacho do relator (peça 28) destacou que, como o 

plano de trabalho do Convênio 108/2005 não desdobrou o custo total do projeto por cada 

uma das metas ou atividades previstas, mas apenas por natureza de despesa, estaria 

impossibilitada a quantificação adequada dos itens que foram considerados como não 

cumpridos pelo MMA.  

18. Observou o relator que o Tomador de Contas procedeu a um rateio do valor estimado 

para cada meta pela quantidade de suas etapas ou fases, mas como o indicador físico de 
cada etapa é distinto, não há como considerar que essas parcelas são realmente 

equivalentes. O relator ilustrou seu inconformismo com o caso da Meta 1, para enfatizar 

que suas atividades não tiveram o mesmo custo. 

19. Para se obter valor mais acurado do dano, o relator sugeriu pesquisar os comprovantes 

apresentados pelo convenente em sua prestação de contas para identificar os serviços mais 

relevantes. Para tanto, determinou a realização da diligência, a fim de que fossem 

conhecidos os elementos que acompanharam os Ofícios 204/2009 Semat (peça 5, p. 42), 
107/2012 Semat (peça 5, p. 80) e 75/2012 Seplan (peça 5, p.86), extraindo-se os 

comprovantes de despesa essenciais para que se apure de forma adequada o eventual débito, 

e outros elementos que sejam realmente úteis para a instrução da TCE. 

20. Realizada a diligência, e atendendo ao despacho ministerial, efetuamos uma análise de 

toda a documentação remetida. Com relação ao Ofício 204/2009 Semat, de 30 de Maio de 

2011, verifica-se que o mesmo se destinou a responder ao Ofício 

351/2011/GEPRO/FNMA/SECEX/MMA, de 14 de abril de 2011, encaminhado à 

responsável, solicitando esclarecimentos complementares para as inconsistências 
identificadas no Parecer Técnico 9/2011, mencionado na instrução anterior, no qual foi 

identificada a inexecução parcial do objeto pactuado.  

21. O Ofício 204/2009-SEMAT, contendo os anexos relacionados a seguir (peças 63 a 71), foi 

analisado por meio da Nota Informativa 11/2011, que conclui que o Convênio alcançou o objeto 

pactuado, mas que deveriam ser devolvidos os recursos decorrentes das inexecuções das atividades 
mencionadas no item 6 da instrução anterior: 

Relatório da primeira fase (articulação) do zoneamento ecológico - econômico de 

Altamira; Gestão Ambiental Compartilhada (área da bacia do Igarapé Altamira - 

Edital 05/2003); Relatório de Assessoria na Implementação do Pacto Federativo; 

Relatório Oficinas Comunitárias, diagnóstico rápido participativo, diagnóstico 

socioeconômico consolidado, visão do futuro - primeiro cenários; Curso de 

Capacitação - Gestão Ambiental na propriedade Rural; Educação Ambiental na 

escola uma Abordagem Multidisciplinar; Oficina: Educação Ambiental nas 

escolas, uma abordagem Multidisciplinar; Oficina Gestão Ambiental na 

propriedade Rural - Relatório; Oficina: O Município no Desenvolvimento Regional 

Sustentável - Relatório; Plano de Ação Ambiental Integrado - PAI; Caderno 

Ambiental 1 - Gestão Ambiental na Propriedade Rural; Relatório da segunda 

oficina de Avaliação do projeto de gestão ambiental compartilhada; Relatório de 

Apresentação do diagnóstico preliminar do zoneamento ecológico - econômico de 

Altamira - ZEE; Relatório do Curso de Elaboração de Projetos; Relatório da 
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Primeira Oficina de Avaliação do Projeto de Gestão Ambiental Compartilhada; 

Prognóstico do Zoneamento Ecológico - econômico participativo de Altamira. Total 

de apostilas: 16 

22. Os Ofícios 107/2012 - Semat, de 18/4/2012 (peça 86), e 75/2012 - Seplan, de 20/4/2012 
(peças 75 e 76), fazem referência ao Ofício 163/2012/GEPRO - CORE/FNMA/SECEXMMA, 
que informou o município sobre as pendências apontadas no Parecer Financeiro 

95/CORE/FNA, de 16/11/2010. Ambos os ofícios remeteram, em anexo, comprovantes de 
pagamentos e extratos bancários, os quais foram analisados por meio da Nota Técnica 

122/2012 (peça 6, fls. 6/14), também já contemplada na análise da instrução anterior. 

23. Contrariamente à expectativa do despacho ministerial, não é possível avançar nas 
conclusões já evidenciadas nos pareceres do Tomador de Contas, a partir da pesquisa 

realizada no vasto material anexado aos Ofícios 204/2009 Semat, 107/2012 Semat e 75/2012 
Seplan, tendo em vista que as prestações de contas e os documentos anexados aos ofícios 

não discriminaram as despesas por atividades realizadas. Sequer houve uma correlação dos 
recibos e comprovantes com as metas estabelecidas. 

24. Não obstante, fizemos uma revisão geral e chegamos a novas conclusões, evidenciadas 

nos itens subsequentes, a partir do cruzamento de informações de todas as peças dos altos 
e da revisão de elementos mencionados na instrução anterior, bem como nos documentos 

do Parecer Técnico 009/2011, Nota Informativa 011/2011 (peça 5, p. 52-55), Despacho 
Técnico (peça 6, p. 14-15), Nota Técnica 218/2012 (peça 6, p. 18) e Nota Informativa 
65/2014 (peça 6, p. 62-71). 

24.1 Conforme analisado na instrução anterior (transcrita no item 15 deste exame técnico), 
a quantificação do débito pelo tomador de contas resultou da glosa das atividades 1.3, 2.2, 

3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, e a metodologia de cálculo está descrita na Nota Técnica 218/2012 (peça 
6, p. 18-20) e na Nota Informativa 065/2014 (peça 6, p. 62-71), referentes à análise 
financeira da prestação de contas do Convênio 108/2005.  

24.2. Nesses documentos, para se aplicar a proporcionalidade e se chegar ao valor das 
glosas, foi considerado, incorretamente, o valor total das metas conforme quadro a seguir.  

Meta Número de atividades/Meta Valor Global da Meta (R$)  Valor da Atividade (R$)  

1 4 106.178,00 26.544,50 

2 3 116.200,00 38.733,33 

3 3 17.250,00 5.750,00 

4 2 12.100,00 6.050,00 

    251.728,00   

24.3. Vê-se, pelo somatório do valor global das metas, que o montante não corresponde ao 
valor total de R$ 268.361,00, pelo qual o convênio foi firmado (R$ 250.311,00 do 
concedente e R$ 18.050,00 de contrapartida). Considerando os valores corretos, 

consultados à peça 3, fls. 18 a 32 (Programação Orçamentária por meta), obtêm-se o 
quadro a seguir, com os valores corretos dos valores globais das metas. 

Meta  Número de atividades/Meta Valor Global da Meta (R$)  

1 4 106.178,00 

2 3 116.200,00 

3 3 17.250,00 

4 2 28.733,00 

    268.361,00 

24.4 Aproveitando as informações constantes nos orçamentos por meta e cruzando com os 
elementos informados nos termos de referência, apresentados na proposta do convênio 
(peça 1), foi possível estimar com razoável precisão, no quadro a seguir, os valores de cada 

atividade, a partir dos quais serão obtidos os valores a serem glosados. 
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Meta  Número de atividades/Meta Previsto (R$) 

1. Promover o 

fortalecimento da 

gestão ambiental 

local 

1.1. Revisar e consolidar a legislação ambiental municipal 14.000,00 

1.2. Equipar a Secretaria de Gestão do Meio Ambiente e do Turismo  46.400,00 

1.3. Capacitar pessoal gov. e não-governamental para a gestão ambiental  33.000,00 

1.4. Capacitar para Elaboração de Projetos e Captação de Recursos  12.778,00 

Total Meta 1 106.178,00 

2. Implementar 

instrumentos de 

gestão ambiental  

2.1. Elaborar o Zoneamento Ecológico-Econômico Participativo 85.600,00 

2.2. Implementar ações de educação ambiental  11.250,00 

2.3. implementar o pacto federativo  19.350,00 

Total meta 2 116.200,00 

3. Construir a 

gestão ambiental 

participativa  

3.1. Promover acompanhamento e avaliação periódica do projeto  14.000,00 

3.2. Propiciar condições para construir a gestão ambiental participativa  - 

3.3. Realizar Seminário de Transição do Projeto  3.250,00 

Total meta 3 17.250,00 

4. Divulgar os 

resultados 

alcançados pelo 

projeto 

4.1. Implementar Plano de Comunicação Social e Divulgação  12.100,00 

4.2. Promover intercâmbio da Experiencia Local  16.633,00 

Total meta 4 28.733,00 

Total do convênio 268.361,00 

24.4.1. Com relação à atividade 1.3, o valor glosado pelo tomador de contas foi de R$ 

26.544,50, corrigido na instrução anterior para R$ 12.809,82, conforme quadro do item 20. 

Há que se considerar, no entanto, que, no Termo de Referência (fl. 208 da peça 1) que 

acompanhou a proposta do convênio, foi informado que o valor total de cada treinamento 
seria R$ 11.000,00, sendo R$ 9.000,00 em honorários e R$ 2.000,00 referentes à elaboração 

de Material didático (apostila). Dessa forma, como dos 3 treinamentos previstos, somente 

um foi realizado, consideramos que a glosa dessa atividade deve ser de R$ 22.000,00, 

correspondente ao valor de dois treinamentos. 

24.4.2. Para a atividade 2.2, o valor glosado pelo tomador de contas foi de R$ 38.733,33, 

aplicando-se a proporcionalidade entre as atividades. Esse valor foi corrigido na instrução 

anterior para R$ 17.694,56. Ocorre, porém, que para essa atividade também foi 

apresentado um Termo de Referência (peça 1, fl. 216) que previa o valor de R$ R$ 9.000,00 
para a atividade, sendo R$3.000,00 por oficina. Agregando-se o valor dos deslocamento, o 

total chega a R$ 11.250,00, conforme tabela anterior.  Assim, como apenas uma não foi 

realizada (não obstante o equívoco do percentual glosado na instrução anterior), 

consideramos que a glosa dessa atividade deve ser de R$ 3.750,00. 

24.4.3. O mesmo raciocínio vale para a atividade 3.1, cuja glosa do tomador de contas foi 

de R$ 5.750,00, valor alterado na instrução anterior para R$ R$ 1.437,50. Também nesse 

caso, é possível identificar no Termo de Referência (fl. 206 e 218, peça 1) que estavam 
previstas 3 oficinas no valor de R$ 3.000,00 e uma no valor de R$ 5.000,00. Dessa forma, 

considerando que apenas uma das oficinas não foi realizada, entendemos que a glosa seria 

de R$ 4.666,66 (R$ 14 mil dividido por 4). 

24.4.4. Para a atividade 3.2, não há que se falar em glosa, uma vez que não estava previsto 

o aporte de recursos do convênio, conforme informado no trecho do Parecer Técnico 9/2011 

transcrito a seguir (peça 5, fl. 32):  

Atividade 3.2. Propiciar condições para construir a gestão ambiental participativa  

Segundo o RCOF, esta atividade não foi executada. Tratava-se de ações envolvendo 
outras Prefeituras e a iniciativa do Consorcio Belo Monte (Consórcio Intermunicipal 
da Região Transamazônica). O cancelamento ou interrupção de projetos em outros 

municípios e o descompasso entre a execução dos municípios foram apontados como 
as causas. 
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Consta no Projeto Original que esta Atividade seria organizada como contrapartida 
pelo Consórcio Belo Monte e a AMUT (Associação dos Municípios da Transamazônica 
e Santarém/Cuiabá e Oeste do Xingu), que realizariam três Seminários, no início, meio 
e final do Projeto. 

Portanto, não haveria aporte de recursos do FNMA nem da PM de Altamira a ser 

devolvido. 

24.4.5. Com relação à atividade 4.1, concordamos com a análise realizada na instrução 

anterior, que não acatou a glosa do tomador de contas. O auditor entendeu que, embora o 
concedente tenha desconsiderado o texto sobre “Lições Apreendidas”, em razão da não 
apresentação do folder, tal atividade consta da prestação de contas apresentada e que as 

inconsistências relatadas em relação ao site não poderiam ser consideradas como fato 
gerador de dano ao erário. 

24.4.6. Para a atividade 4.2 (Promover intercâmbio da experiência local), o tomador de 
contas glosou o valor de R$ 6.050,00. Todavia, como de quatro intercâmbios previstos, 
houve a comprovação de presença em apenas um (conservação de Biodiversidade de 

Paisagens Florestais Antropizadas), a instrução anterior considerou que o débito deveria 
ser de R$ 4.537,50 (75% de 6.050,00). Para essa atividade, estimamos o valor de R$ 

16.633,00 para os 4 eventos, conforme tabela anterior. A glosa, portanto, deve ser de R$ 
12.474,74, correspondente a 75% daquele valor. 

24.4.7. Além das atividades glosadas pelo tomador de contas, a instrução anterior entendeu 

necessário considerar como glosa o valor integral de R$ 3.250,00, relativo à atividade 3.3 
- Realizar seminário de transição do Projeto, haja vista que esta atividade não foi executada 

(peça 5, p. 26, 32 e 52). Está correto esse raciocínio, porque toda a análise das glosas partiu 
do valor total do convênio (concedente mais contrapartida), e não apenas do que foi 
realizado com valores do concedente.  

25. A partir dessas análises resumimos os valores das glosas no quadro a seguir. 

Atividade reprovada 
Valor glosado pelo Tomador 

de contas 

Valor glosado pela instrução 

anterior 
Valor glosado - nova análise  

1.3 R$ 26.544,50 R$ 12.809,82 R$ 22.000,00 

2.2 R$ 38.733,33 R$ 17.694,56 R$ 3.750,00 

3.1 R$ 5.750,00 R$ 1.437,50 R$ 4.666,66 

3.2 R$ 5.750,00 R$ 5.750,00   

3.3   R$ 5.750,00 R$ 5.750,00 

4.1 R$ 6.050,00     

4.2 R$ 6.050,00 R$ 4.537,50 R$ 12.474,74 

Total R$ 88.877,83 R$ 47.979,38 R$ 48.641,40 

26. Todas esses valores glosados, cujo total resultou em R$ 48.641,40, conforme quadro 
anterior, dizem respeito, em boa parte, à inexecução parcial ou total de determinada 
atividade, o que não comprometeu, no entanto, o projeto como um todo, conforme avaliado 

pelo concedente na Nota Informativa 11/2011/GEPRO/FNMA/SECEX/MMA, de 13/7/2011 
(peça 5, fl. 54).  

26.1 Se deduzirmos o valor glosado de R$ 48.641,40 (segundo nossa estimativa) do 
montante do convênio R$ 268.361,00 (concedente + contrapartida), chegamos ao valor 
executado de R$ 219.719,60. Se agregarmos a esse montante o valor de R$ 10.450,00, executado 

com recursos do rendimento financeiro, resulta na quantia de R$ 230.169,60, que é bem próxima 
do total de despesas realizadas, de R$ 235.931,68 , informado na prestação de contas final (conforme 
se vê na peça 59, fl. 86, dos documentos acostados após a diligência). Esse valor também foi 
informado na Nota Informativa 65/2014 (fl. 62, peça 6).  

26.2. Nesse ponto, é importante esclarecer que a identificação das glosas, efetuada no 
Parecer Técnico 9/2011 e Nota Informativa 11/2011 - peça 5, p. 24-36, 52-55, foi feita com base 

no RCOF e levando-se em conta os valores totais previstos para o convênio (concedente e 
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contrapartida), diferentemente do que ocorre normalmente em nossas instruções, quando as 

glosas são feitas no total informado como realizado. Na metodologia da instrução anterior e na 

nova metodologia desta instrução, tivemos que seguir a mesa lógica, dada a forma totalmente 

desarrazoada como foi concebido o plano de trabalho, já comentada pelo ministro relator (sem 

previsão de valores por atividade) e a maneira desorganizada de como as contas foram prestadas. 

Não há como identificar, no emaranhado de relatórios, notas fiscais e outros comprovantes, o que 

foi ou não executado, por atividade. Assim, embora tenha sido possível fazer uma estimativa 

bastante aproximada do que estava previsto por atividade, as glosas foram estimadas em relação 
ao previsto, e não ao realizado. 

26.3 Por essa razão, não há como acolher as conclusões da instrução anterior (itens 22 e 23, 
transcritos nesta instrução), que considerou que a glosa se refere à parcela executada. No caso 
presente, as glosas foram calculadas pelo tomador de contas e pelas nossas instruções, a partir do 
valor total previsto para o convênio. 

 27. Sendo assim, e considerando que os valores não executados foram devolvidos, conforme 
trecho a seguir, extraído da Nota Técnica 218/2012/GEPRO-CORE/FNMA/SECEX/MMA, 

de 13/9/2012 (peça 6, fls. 18 a 21), conclui-se que o débito remanescente corresponderia à 

diferença entre o total glosado, R$ 48.641,40, e o valor devolvido, R$ 44.864,25.  

Devolução dos recursos - Ressalta-se que, em 27/02/2009, a Prefeitura 

Municipal de Altamira/PA efetuou a devolução do saldo remanescente em conta 
corrente do Convênio no valor de R$ 44.864,25. Conforme demonstrado nos 

extratos das contas correntes do Convênio, este total se refere a devolução de 
recursos repassados pelo FNMA, no Valor de R$ 41.157,42, e à devolução dos 
recursos da contrapartida, no valor de R$ 3.706,83. 

28. Não obstante, entendemos que esse valor remanescente, de R$ 3.777,15, deve ser 

relevado, tendo em vista seu baixo valor e considerando, adicionalmente, o fato de o 

cálculo das glosas ter sido feito por estimativa, que embora consideremos bem 

aproximada, não é exata.  

29. Efetuada essa análise, cabe um último esclarecimento sobre o valor de R$ 10.450,00, 

mencionado no subitem 26.1, referente ao que foi executado com recursos do rendimento 

financeiro.  Segundo o concedente, esse valor foi utilizado para adquirir equipamentos que 
não estavam previstos inicialmente para a atividade 1.2, mas que foram considerados 
pertinentes à finalidade do projeto (vide trechos a seguir, extraídos das Notas Técnicas 122 

e 218/2012 - peça 6, fls. 6 a 12 e fls. 18 a 21): 

122/GEPRO-CORE/FNMA/SECEX/MMA 

8.d) No, Parecer Financeiro 095/CORE/FNMA, de 16/11/2010 (fls. 4046 e 4047), foi 
relatado, no item 14, ‘às fls. 3429 a Instituição solicita a utilização dos rendimentos, 
auferidos na aplicação dos recursos no valor de R$ 10.500,00 com correspondência 
datada de 20 de novembro de 2008, na compra de equipamentos. Não consta 
autorização por parte da área técnica. Na relação de pagamentos encaminhada consta 

o Pagamento de R$ 10.450,00, à empresa J.A Duarte Gama - Nota Fiscal 0422 com 

recursos da aplicação adquiridos em 19/12/2008,’ (12 dias antes do fim da vigência do 
Convênio). 

Na resposta encaminhada pela Prefeitura, por meio do Ofício n° 30/2011 - SEMAT, de 
27/01/2011 (fl. 3917), não consta resposta a este item. 

A Nota Fiscal n°0422, de 19/12/2008, relativa à despesa efetuado com recursos da 
aplicação financeira, consta à fl. -5822- dos - autos do processo. Ressalto que, quanto 
a esta Nota Fiscal, consta um questionamento nesta Nota Técnica (vide item 8.0 
referente a não identificação do comprovante da despesa com os dados do Convênio.  
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218/2012/GEPRO-CORE/FNMA/SECEX/MMA 

3. No item 8.d, foram analisadas as despesas efetuadas com recursos provenientes da 
aplicação financeira. Nos autos do processo, não há autorização para a utilização deste 
recurso. Por este motivo, o processo foi remetido à área técnica do FNMA para que 
esta emitisse parecer quanto a pertinência dos itens adquiridos com recursos 
provenientes da aplicação financeira. 

4. Frente a esta solicitação, em 06/06/2012, foi emitido Despacho S/N (fl. 5878), que 
apresentou a seguinte análise: 

EM atendimento ao despacho da fl. 5.877, avaliei os itens relacionados na Nota 
Fiscal 0422 (fl. 5.822) e, face ao escopo do Termo de Convênio, considero 

pertinente a aquisição de projetor de imagens, computador portátil, câmera digital, 

decibelímetro e GPS, pois a Etapa 2 da Meta I consistia em equipar a Secretaria 
de Gestão do Meio Ambiente e do turismo visando o fortalecimento da gestão 

ambiental do município. 

5. Desta forma, como o parecer da área técnica julgou pertinente a aquisição dos itens 

adquiridos com recursos da aplicação financeira, considero que não há 

questionamentos relativos ao aspecto financeiro quanto a essas despesas (exceto pela 
falta de identificação do Convênio na Nota Fiscal - vide parágrafo 6). 

Convênio 18/2007 (peça 6, a partir da fl. 98, e peças 7 e 8) 

30. Em relação ao Convênio 18/2007, a instrução anterior efetuou a análise que 
reproduzimos a seguir: 

1.1. Caracterização das irregularidades geradoras do dano ao erário quanto ao 

Convênio 18/2007 

29.  Foram repassados (em 26/12/2007 e 22/10/2009) 70% dos recursos federais 
previstos para a execução do objeto do Convênio 18/2007: R$ 220.478,00 do total de 
R$ 312.951,00. (peça 7, p. 349-351, 375, e peça 8, p. 60). 

30.  Segundo a cláusula quarta, inciso I, do Convênio 1/2007, a Declaração Periódica 
de Gastos (DPG), espécie de prestação de contas parcial, estava prevista para ser 
entregue até o quinto dia útil seguinte ao prazo de 120 dias contados da data do crédito 
na conta do convenente e a cada quadrimestre até findo o convênio (peça 7, p. 353). 
Ocorre que a primeira DPG foi entregue pelo convenente em 6/8/2009, mais de um ano 
e três meses após 26/12/2007 (peça 8, p. 12).  

31.  O FNMA realizou monitoria in loco no período de 28/9 a 4/10/2009, originando o 
Relatório de Monitoria Física 9/2009/GEPRO-C/FNMA, que concluiu pelo atraso no 
andamento do projeto, porém considerou haver condições para término no prazo 
estipulado (peça 8, p. 14-34). O Relatório de Monitoria Financeira 3/CORE/FNMA, de 
20/10/2009, concluiu que a execução financeira estava de acordo com o projeto, no 
entanto foram observadas pendências na DPG (peça 8, p. 36-40). 

32.  Após a liberação da segunda parcela de recursos federais em 22/10/2009, o 
convenente também tardou em apresentar a respectiva prestação de contas parcial, 
fazendo-o a onze dias do final da vigência do ajuste em 19/11/2010 (peça 7, p. 357, e 
peça 8, p. 110). 

33.  O despacho FNMA, de 1/12/2010, informou a impossibilidade de prorrogação da 
vigência devido à situação de inadimplência do convenente.  

34.  Após o término da vigência do Convênio 18/2007, o concedente elaborou as Notas 
Técnicas 9/2012/GEFLOC/SFB/MMA e 1/2013/GEFLOC/SFB/MMA em que 
caracterizou a irregularidade de inexecução parcial do objeto (peça 7, p. 155-191), 
consubstanciada em (peça 8, p. 118-132, 140-150): 

a) atividade 1.1 (Criação e funcionamento de uma instância de discussão e gestão do 
projeto na forma de um Conselho Gestor - Indicador físico: seis reuniões plenárias 
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e respectivas atas): apenas três reuniões plenárias foram realizadas, sendo uma 
delas para aprovação do regimento interno, e foram apresentadas atas de duas 
reuniões extraordinárias; 

b) atividade 1.2 (Avaliação do processo de execução do projeto pelo Conselho Gestor 
- Indicador físico: três plenárias de avaliação e respectivos relatórios de avaliação): 
foi comprovada a realização de apenas uma avaliação, realizada em duas oficinas 
distintas, sendo uma para os membros do Conselho Gestor e outra para os 
beneficiários do projeto; 

c) atividade 2.1 (Implementar um plano de divulgação do convênio - Indicador físico: 
não definido): foi elaborado um relatório da primeira visita de campo. Foram 
realizadas duas reuniões de apresentação do projeto na área urbana de Altamira/PA 
com a participação de 31 pessoas. Foram realizados dezoito seminários de 
apresentação com a participação de 346 assentados das diversas localidades dos 
três assentamentos do projeto. Não foi apresentada cópia da cartilha;  

d) atividade 3.1 (Promover a assistência técnica e extensão rural em atividades 
florestais aos agricultores beneficiários - Indicador físico: um relatório): não foi 

apresentado o relatório da atividade que teria como resultado 150 agricultores 

orientados na elaboração de projetos de financiamento pelo Pronaf, 

principalmente, porque constatou-se após o início do projeto que “na maioria [dos 

lotes] ... já foi explorada toda a madeira”. Na tentativa de compensar a não 
realização dessa atividade a prefeitura “organizou ações para atingir o objetivo...do 
projeto...desta forma já no ano de 2009, foi firmada uma parceria entre a Prefeitura 
Municipal de Altamira e o Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará para 
produzir 10 (dez) mil mudas de essências florestais, as quais foram distribuídas aos 
agricultores beneficiários para implantação de SAFs”. Também foi implantado 
viveiro comunitário, com capacidade para produção de cinco mil mudas na 
Comunidade do Itapuama. As demais mudas foram produzidas em viveiros 
individuais na propriedade dos agricultores, os quais recebiam sementes e sacolas. 
A lista contendo os 150 nomes dos beneficiados pelo programa foi enviada, contudo 
há inconsistências com as fichas cadastrais desses agricultores. Não foram 
encontradas as fichas cadastrais de dezoito beneficiários e foram enviadas mais de 
trinta fichas cadastrais de agricultores que não constam da lista de beneficiários. 

e) atividade 3.2 (Prestar serviços de ATER para o desenvolvimento e implantação de 
projetos em atividades florestais sustentáveis - Indicador físico: um relatório): 
relatório não apresentado contendo fichas de visitas, com data e assinatura do 
beneficiário, e/ou lista com os nomes das pessoas assistidas;  

f) atividade 3.3 (Promover o acompanhamento das áreas implantadas e do projeto - 
Indicador físico: um relatório): o Relatório de Cumprimento do Objeto Final contém 
menções a diversas ações de acompanhamento, contudo não foram apresentadas de 
forma sistematizada e organizada para atender as conformidades de um projeto que 
utiliza recursos públicos; 

g) atividade 3.4 (Promover a adequação ambiental das propriedades atendidas- 
Indicador físico: um relatório): o Relatório de Cumprimento do Objeto Final contém 
relato, de forma sucinta, das ações de promoção e adequação ambiental das 
propriedades atendidas, mencionando que cerca de 100 ha de reserva legal foram 
recuperados utilizando sistemas agroflorestais, com recuperação de nascentes e 
matas ciliares. Essas informações não foram comprovadas;  

h) atividade 3.5 (Promover a elaboração de um levantamento e plano de 
comercialização dos produtos madeireiros e não-madeireiros gerados pelos 
agricultores familiares - Indicador físico: um relatório): o Relatório de 
Cumprimento do Objeto Final contém relato, de forma sucinta, de algumas ações 
de comercialização. Há menção nesse relatório que um levantamento apontou 
“baixo potencial e disponibilidade de produtos madeireiros” e que foram realizados 
cursos e treinamentos visando incrementar a produção, mas não apresentou 
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documentos que comprovem a realização dessas atividades. Não consta menção 
nesse relatório à elaboração de um plano de comercialização; 

i) atividade 4.1 (Promover seminários de avaliação e troca de experiências - Indicador 
físico: um relatório): atividade não realizada. De acordo com o 2º Relatório de 
Cumprimento do Objeto Parcial essa atividade foi realizada no dia 5/5/2010, no 
entanto, por ser uma atividade desenvolvida apenas pelo Conselho Gestor e não 
envolveu “troca de experiências” entre os beneficiários, foi computada na atividade 
1.2; 

j) atividade 5.1 (Promover a participação de técnicos em eventos de trocas de 
experiência - Indicador físico: três eventos): atividade não realizada.  

1.2. Quantificação do débito quanto ao Convênio 18/2007  

35. O Despacho 45/2013/DIR/FNMA/SECEX/MMA, de 26/4/2013 (peça 8, p. 154), 
realizou a seguinte estimativa de execução do objeto (a fonte do “Valor por meta” foi 
o sistema SIGEF cujo valor total de R$ 312.949,24 não diverge do contido à peça 7, p. 
197-205): 

Meta Valor da meta* 
Número total de 

atividades por meta 
Etapas cumpridas Valor executado 

1 R$ 6.000,00 2 0,5+0,5 R$ 3.000,00 

2 R$ 12.273,00 1 0,5 R$ 6.136,50 

3 R$ 259.498,00 5 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 R$ 129.749,00 

4 R$ 25.500,00 1 0 R$ 0,00 

5 R$ 9.678,24 1 0 R$ 0,00 

Total R$ 312.949,24     R$ 138.885,50 

* Apenas recursos federais. 

36. Assim, o valor do débito original apurado pelo concedente por inexecução parcial 
do objeto corresponde a R$ 81.592,50 (R$ 220.478,00 - R$ 138.885,50). Diante do 
exposto no parágrafo 33 desta instrução, concorda-se com a estimativa da coluna 
“Etapas cumpridas” do quadro acima e, por conseguinte com a estimativa do  débito, 
por inexecução parcial do objeto, de R$ 81.592,50.  

37. No que se refere ao outro débito (R$ 15.364,22) apurado no Parecer Financeiro 
136/2014/GT/DFDS/SECEX/MMA, de 27/10/2014, por impugnação de despesas (peça 
8, p. 172-175), verificou-se, na diligência ao Banco do Brasil (peça 22), que esse valor 
foi quase integralmente sacado pela Sra. Odileida Maria de Sousa Sampaio até 
31/12/2012 (a menos do saldo de R$ 923,30 em 30/11/2016).  

1.3. Dessa forma, o débito total original apurado no Convênio 18/2007 corresponde a 
R$ 96.033,42 (R$ 81.592,50 + R$ 15.364,22 - R$ 923,30). 

31. O ministro relator não acolheu as conclusões relativas ao Convênio 18/2007, retro 

transcritas. Em seu parecer, ponderou que se verificava, também nesse caso, ausência de 
detalhamento dos valores estimados para cada etapa das metas pactuadas e omissão dos 

documentos encaminhados pela convenente. 

32. Tomando por exemplo a meta 3 do convênio, que se destinava a “Promover a assistência 

técnica e extensão rural em atividades florestais aos agricultores beneficiados” e previa 
beneficiar 150 produtores, o relator destacou o equívoco do plano de trabalho. Enfatizou ainda 

que documento, de forma incorreta, indicou, como produto esperado de cada uma das cinco 
atividades em que foi subdivida essa meta, a geração de um relatório, quando era de se esperar 

que houvesse uma mínima vinculação do resultado com o número de assentados assistidos.  

33. Outra falha, ainda maior na visão de Sua Excelência, residia na quantificação desse item, 
que, a seu ver, representa um obstáculo ainda maior à definição de eventual débito: uma 

excessiva subjetividade na apuração do percentual de cumprimento. O MMA atribuiu a todas 

as atividades da meta 3 o percentual de execução de 50% sem que reste minimamente justificada 
a escolha desse número. Seguindo adiante, o despacho ressalta:  
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Ao examinarmos melhor a situação, nos deparamos com uma história, no mínimo, 
insólita. De acordo com a Nota Técnica 1/2013 (peça 8, pp. 140-150), constatou-se, 
posteriormente ao início do projeto, que, na maioria dos lotes, já havia sido explorada 
toda a madeira. O problema então ficou sendo como realizar um projeto de manejo 
sustentável de floresta, quando não há mais floresta. Além disso, os produtores não 
dispunham das condições de se habilitarem perante o Pronaf.  

Em face desse dilema, a prefeitura de Altamira adotou providências que, no 
entendimento dos técnicos do MMA, foram bem criativas: foi firmada uma parceria 
para produzir 10 mil mudas de árvores e implantou-se um viveiro comunitário para 
produzir mais 5 mil. 

De qualquer modo, ao cabo dessas ações, a prefeitura logrou enviar a lista com os 150 
beneficiados, apesar de o MMA indicar que não encontrou a ficha cadastral de 18 
agricultores e que 30 outras fichas se referiam a pessoas que não constam na lista de 
beneficiados. O Ministério também relatou a ausência da ficha de visita ou a lista com 
o nome das pessoas assistidas tecnicamente quanto ao financiamento.  

De posse desses elementos, o MMA julgou que a atividade foi parcialmente executada 
e avaliou essa parcela em 50%. Como não existe nos autos demonstração de como 

esse valor foi obtido, só se pode concluir pela sua subjetividade que não é, obviamente, 

um meio adequado para quantificação de débitos no âmbito de tomada de contas 

especial. 

34. Ante suas ponderações, o ministro relator, conforme já mencionado no convênio anterior, 
determinou diligência ao MMA para obtenção dos elementos da prestação de contas e que fosse 

definida nova metodologia de apuração do débito. Efetuada a diligência, os documentos 

referentes ao Convênio 18/2007 foram acostados às peças 72 a 74, contendo notas técnicas, 
notas financeiras e despachos já constantes dos autos às peças 6, 7 e 8, além de cópias de 

recibos, notas fiscais e outros comprovantes de realização das atividades, os quais não estavam 

do processo. À peça 73, fl.153, consta o Ofício 1/2012 que encaminhou o Relatório de 
Cumprimento do Objeto Final (RCOF). O relatório e seus anexos estão na sequência do ofício.  

35. Avaliando todo esse conjunto documental, verifica-se que há uma profusão de recibos, notas 
ficais, extratos, comprovantes de pagamentos, relatórios, fichas cadastrais, fotos, entre outros, 

apresentados de forma aleatória e desorganizada cronologicamente, o que não possibilita 

avançar em relação às análises já contidas nas notas e pareceres do tomador de contas. Não 
obstante, efetuando, à semelhante do convênio anterior, um cruzamento das informações 

contidas em todas as peças referentes ao convênio e nesse conjunto documental, é possível tirar 

as conclusões a seguir, em boa parte divergentes da instrução anterior.  

35.1. Inicialmente, foram identificadas nos autos, a exemplo do convênio anterior, planilhas 

orçamentária por meta (peça 7, fls. 197/205) e termos de referência (peça 6, fls. 154/183 ), cujos 

elementos permitem estimar o valor das atividades de cada meta, com razoável nível de 
aproximação.  

35.2. Tomando por base o termo de referência (peça 6, fl. 164) da meta 3, objeto principal das 
assertivas do parecer do ministro relator, podemos tirar as seguintes conclusões sobre os 

insumos previstos e resultados esperado de cada uma delas:  

35.2.1. atividade 3.1 - teria como resultado “150 agricultores familiares orientados na 
elaboração de projetos pelo Pronaf Florestal...” (peça 6, fl. 166). Como insumos foram previstos 

4 extensionistas, aquisição de um veículo utilitário, e 2100 litros de combustível;  

35.2.2. atividade 3.2 - o resultado esperado era “150 agricultores familiares assistidos na 
implantação e desenvolvimento das atividades de manejo  florestal...”. A atividade seria 

realizada pelos mesmos 4 extensionistas com gasto de combustível em quantidade não 
especificada e utilização do utilitário adquirido. 
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35.2.3. atividade 3.3 - o resultado esperado era “150 agricultores familiares e 

estabelecimentos/projetos assistidos no monitoramento das atividades florestais implantadas”. 

Nessa tarefa seriam utilizados também 4 profissionais, combustível e o veículo.  

35.2.4. atividade 3.4 - era esperado como resultado “150 agricultores familiares e 

estabelecimentos e projetos assistidos com Planos de Adequação Ambiental”. Os insumos eram 

os mesmos dos anteriores. 

35.2.5 atividade 3.5 - tinha como resultado esperado “150 agricultores familiares 

estabelecimentos/projetos assistidos com levantamentos e Planos de Comercialização 

elaborados”. Mesmos insumos anteriores. 

35.3. Em suma, era esperado, na meta 3, que os 4 extensionistas (engenheiros agrônomos ou 

florestais, ou ainda técnicos agrícolas, florestais ou agropecuários com experiências em 
atividades florestais) contratados realizassem as 5 atividades para as 150 famílias, adquirindo 

um utilitário, gastando uma certa quantidade de combustível e realizando visitas nas 

propriedades. Essa conclusão nos permite estimar que o custo da meta 3 poderia ser rateado 
igualmente pelas 5 atividades.  

35.4. Com base nessas análises, foi possível elaborar a planilha a seguir, com o custo estimado 

de cada atividade do projeto, considerando apenas os valores que seriam repassados pelo 
FNMA, informado no despacho 45/2013, de 26/4/2013 (fl. 154, peça 8).  

 

35.5. O cumprimento dessas atividades foi avaliado, sob o aspecto técnico, no âmbito da 
Nota Técnica 1/2013, que deu sequência à Nota Técnica 9/2012/GEFLOC/SFB/MMA, após 

analisar os novos elementos apresentados no Ofício 001/2012 - ATER, de 19/11/2012, do 
município de Altamira/PA (peça 73/217).  

35.6. Apresentamos a seguir as conclusões sobre o cumprimento de cada uma das etapas, 

respaldando nossa análise em trechos que transcrevemos da Nota Técnica 1/2013 (fls. 
140/150, peça 8), bem como no relato do RCOF e seus anexos (peça 73, fls. 153), 

ressaltando, mais uma vez, que a completa desorganização dos documentos apresentados 
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no RCOF não permite avançar em relação às análises efetuadas nessa documentação pelo 

concedente: 

35.6.1. Atividade 1.1 - Criação e funcionamento de uma instância de discussão e gestão do 

projeto na forma de um Conselho Gestor - a Nota concluiu que houve comprovação de 3 
reuniões ordinárias do Conselho Gestor e que o Relatório de Cumprimento do Objeto Final 
- RCOF apresentou atas de mais duas reuniões extraordinárias, 2ª e 4ª reunião 

Extraordinária do Conselho Gestor (fls. 1639 e 1642), contudo sem apresentação de listas 
de presenças e assinaturas. Como estava previsto a realização de pelo menos 6 reuniões, a 

Nota considerou esta atividade como parcialmente aprovada.  

35.6.1.1.  Conclusão sobre a atividade 1.1 - Pelo que se conclui da análise da programação 
orçamentária da meta 1, os R$ 9 mil do FNMA destinados à meta 1 estavam previstos 

exclusivamente para a atividade 1.2. Assim, em se tratando apenas do recursos do 
convenente, não há glosas em relação a essa atividade. 

35.6.2. Atividade 1.2. Avaliação do processo de execução do projeto pelo conselho gestor - 
a Nota concluiu que “Estavam previstas 03 avaliações, mas foi comprovada a realização 
de apenas uma que foi realizada em duas oficinas distintas, uma para membros do Conselho 

Gestor e outra para os beneficiários do projeto (fls. 1223 a 1258)”. Assim, considerou esta 
atividade parcialmente aprovada. 

35.6.2.1. Conclusão sobre a atividade 1.2 - Como estavam previstas 3 avaliações, mas foi 
comprovada a realização de apenas uma, não se pode concordar que foi cumprido 50% da 
atividade. Nossa conclusão é que foi concluído apenas 33,33 %. 

35.6.3 Atividade 2.1. Implementar um Plano de Divulgação do Convênio - a Nota concluiu 
que “Para que esta atividade pudesse ser considerada como plenamente executada foi 

solicitado apresentação de cópia da Cartilha (fl. 1606)”. No RCOF foi mencionado (fl. 
1618) que a cartilha foi elaborada e que seria enviada em anexo, mas não constam dos autos 
do processo. Dessa forma, considerou a atividade como parcialmente aprovada”. 

35.6.3.1. Conclusão sobre a atividade 2.1 - Conforme planilha orçamentária de fl. 203, peça 
7, os recursos do FNMA para essa atividade estavam previstos para as cópias gráficas da 

cartilha (9.000,00), reprodução CD (2.676,00) e uma inserção radiofônica (597,00) (uma 
das inserções era da contrapartida). Nos relatos sobre o cumprimento dessa meta, no 
RCOF, a prefeita não logra demonstrar a realização de nenhum desses itens, e não apenas 

da cartilha. Todas as demais atividades de divulgação mencionadas deveriam ser realizadas 
com recursos da contrapartida. Sendo assim, a inexecução foi de 100%, no que diz respeito 

aos recursos do FNMA. 

35.6.4. Atividade 3.1. Orientar e assistir os agricultores nos assentamentos selecionados 
quanto ao financiamento de projetos para atividades florestais sustentáveis - a Nota conclui, 

não obstante considerar bastante criativa a alternativa engendrada para o que havia sido 
proposto inicialmente, que “não houve alteração oficial do Plano de Trabalho com o 

estabelecimento de novas metas que pudessem ser avaliadas a posteriori, como mencionado 
acima, e, além disso, na diligência enviada à prefeitura foi solicitado a redação de ‘nota 

explicando como e em que medida a atividade 3.1 será atendida através da proposta de 

distribuição de mudas, conforme mencionada no 2º RCOP (fl. 1168)’ (fl. 1006) o que não 

foi atendido”. Também não foram enviados os comprovantes solicitados para comprovar a 

execução da solução alternativa. 

35.6.4.1 Conclusão sobre a atividade 3.1. Não se pode falar em execução de 50% da 
atividade, posto que não houve comprovação de que a solução alternativa atendia à 

finalidade prevista na atividade originalmente prevista. Sequer foram remetidos os 
comprovantes de que a solução foi executada. Portanto, inexecução é de 100%. 
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35.6.5. Atividade 3.2. Prestar serviços de ATER para o desenvolvimento e implantação de 

projetos em atividades florestais sustentáveis - a Nota conclui que “o RCOF menciona que 
foram feitas visitas e a atividade foi realizada, realizando, inclusive, um planejamento 

individual de cada propriedade com implantação de SAFs e recuperação das APPs, mas 
somente apresentou pequeno registro fotográfico das atividades. Não foram apresentados 
os comprovantes do processo de assistência técnica solicitados: “fichas de visitas, com data 

e assinatura do beneficiário, e/ou lista com nomes das pessoas assistidas’ a qual deveria 
conter os nomes dos beneficiários, data, local onde foram assistidos e ser devidamente 

assinadas de modo a comprovar o trabalho realizado”.  

35.6.5.1. Conclusão sobre a atividade 3.2 - Embora o Tomador de Contas tenha 
considerado a atividade 50% concluída, pelo relato transcrito acima, conclui-se que nada 

da execução da atividade foi comprovado. Dessa forma, deve ser considerado 100% de 
inexecução para esta atividade. 

35.6.6. Atividade 3.3. Promover o acompanhamento das áreas implantadas e do projeto - a 
Nota conclui que no RCOF pode-se encontrar menções a diversas ações de 
acompanhamento. Entretanto, foram apresentadas de forma desorganizada e não foram 

encaminhados os documentos solicitados para comprovar a execução da atividade. 

35.6.6.1. Conclusão sobre a atividade 3.3 - Embora a Tomador de Contas tenha 

considerado 50% de inexecução, como não há comprovação de sua realização, a atividade 
deve ser considerada 100% não executada. 

35.6.7. Atividade 3.4. Promover a adequação ambiental das propriedades atendidas - a 

Nota conclui que “no RCOF foi relatado de forma suscinta, com o apoio de algumas fotos, 
as ações de promoção e adequação ambiental das propriedade atendidas (fl. 1628), 

mencionando, inclusive, que cerca de 100 há de reserva legal foram recuperados utilizando 
de SAFs, com recuperação de nascentes e matas ciliares, contudo essas informações não 
foram apresentadas de forma que se pudesse comprovar sua realização, como solicitado na 

diligência (fl. 1607)”. 

35.6.7.1 Conclusão sobre a atividade 3.4 - Embora a Tomador de Contas tenha considerado 

50% de inexecução, não há comprovação da realização da atividade. Deve-se considerar 
inexecução de 100%. 

35.6.8. Atividade 3.5. Promover a elaboração de um levantamento e plano de 

comercialização dos produtos madeireiros e não-madeireiros gerados pelos agricultores 

familiares - segundo a Nota, “o RCOF, relatou apenas de forma bastante sucinta, com o 
apoio de fotos, algumas ações de comercialização (fl. 1629). Registra que foi feito um 
levantamento, mas não apresenta os seus resultados de forma detalhada”. Também não 
foram apresentados comprovantes de realização das atividades ou feita referência à 
elaboração do Plano de Comercialização, conforme plano de trabalho. 

35.6.8.1. Conclusão sobre a atividade 3.5. Embora o tomador de contas tenha considerado 
50% de execução, não há comprovação de realização da atividade. Inexecução de 100%. 

35.7. Com relação às atividades das metas 4 e 5, não há divergência em relação às 
conclusões do Tomador de Contas, que considerou inexecução de 100%. 

Quantificação do débito quanto ao Convênio 18/2007 

36. Na instrução anterior, o auditor concordou com as conclusões do Despacho 
45/2013/DIR/FNMA/SECEX/MMA, de 26/4/2013 (peça 8, p. 154), que realizou a seguinte 

estimativa de execução do objeto: 
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Meta Valor da meta* 
Número total de 

atividades por meta 
Etapas cumpridas Valor executado 

1 R$ 6.000,00 2 0,5+0,5 R$ 3.000,00 

2 R$ 12.273,00 1 0,5 R$ 6.136,50 

3 R$ 259.498,00 5 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 R$ 129.749,00 

4 R$ 25.500,00 1 0 R$ 0,00 

5 R$ 9.678,24 1 0 R$ 0,00 

Total R$ 312.949,24     R$ 138.885,50 

37. Não obstante, ante nossa exposição e nossas conclusões sobre o percentual de execução 

das atividades, resumimos na tabela a seguir o percentual de execução de cada atividade, o 
qual será considerado para o cálculo do dano. 

 

* Apenas recursos federais. 

38. Assim, tendo sido comprada a execução apenas de pequena parcela das atividades 
previstas, diverge-se do valor do débito original apurado pelo concedente, que segundo suas 

conclusões corresponderia a R$ 81.592,50 (R$ 220.478,00 - R$ 138.885,50). Tomando por 
base o quadro anterior, o débito por não comprovação da execução das atividades 

relacionadas deve corresponder ao valor de R$ 218.478,00 (R$ 220.478,00 - R$ 2.000,00), 
distribuído conforme quadro a seguir: 

Data da ocorrência Valor original 

26/12/2007 R$ 135.029,00 

22/10/2009 R$ 83.449,00 

Valor atualizado até 8/9/2017  R$ 414.142,12 

38.1. Ressalte-se que, não obstante o Parecer Financeiro 
136/2014/GT/DFDS/SECEX/MMA ter concluído que “foram comprovadas despesas 

apresentadas por meio de Notas Fiscais e recibos, que somam R$ 131.284,25, a ex -prefeito não 
logrou comprovar a execução física das atividades, nem o nexo de causalidade entre as despesas 

efetuadas e alguma das atividades previstas no plano de trabalho, exceto no tocante à parcela 
de R$ 2.000,00.  

39. Por fim, divergindo também nesse ponto em relação às conclusões da instrução anterior, 

entende-se que o débito pela não comprovação das atividades previstas contempla o valor 
de R$ 15.364,22 apurado no Parecer Financeiro 136/2014/GT/DFDS/SECEX/MMA. 
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Também não é devido o débito atribuído na instrução anterior ao município, considerando 

o valor repassado está sendo debitado à gestora, exceto a pequena parcela executada. Nesse 
sentido, também seria indevida a audiência de Domingos Juvenil Nunes de Sousa, pela não 

devolução dessa quantia. Conforme mencionado nesta instrução, a audiência chegou a ser 
aventada na instrução anterior, mas acabou não sendo proposta. 

Prescrição da Pretensão Punitiva 

40. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-
Plenário, Relator: Benjamin Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca dessa 

questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, 
que é de dez anos, contado da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos 
do art. 189 do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, 

a audiência ou a oitiva dos responsáveis. 

41. No caso em exame, a perspectiva de aplicação de penalidade aos responsáveis 

dificilmente será alcançada pela prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada se 
deu em 29/1/2011 e o ato de ordenação da citação provavelmente ocorrerá em prazo inferior 
a dez anos. A data da irregularidade corresponde ao prazo estabelecido para prestação de 

contas do Convênio 18/2007, de 60 dias após o término da sua vigência, ocorrida em 
30/11/2010. 

Informações Adicionais 

42. Informa-se, ainda, que há delegação de competência do relator deste feito, Raimundo 
Carreiro, para a citação proposta, nos termos da Portaria-MIN-RC nº 1, de 2/4/2007. Não 

obstante, tendo em vista o despacho do então relator, Ministro José Múcio Monteiro, 
determinando diligência e providências adicionais para nova citação, compreendo que a 

citação deve ser autorizada pelo gabinete do relator. 

CONCLUSÃO 

43. De acordo com as novas análises empreendidas neste processo, por determinação do 

despacho do então ministro relator, José Múcio Monteiro (peça 28), concluímos, após 
efetuar exame técnico dos documentos remetidos em diligência e revisão dos elementos 

contidos nos autos, que fica descaracterizado o dano referente ao Convênio 108/2005. 

44. No que se refere ao Convênio 18/2007, a irregularidade e as respectivas condutas 
identificadas, que deram origem a esta TCE, podem ser mais bem descritas da forma que se 

segue: 

1.4. Débito relacionado à responsável Odileida Maria de Sousa Sampaio (CPF 

039.941.632-34), prefeita do Município de Altamira/PA no período de 2005 a 2012, 

na condição de gestora dos recursos: 

Data da ocorrência Valor original 

26/12/2007 R$ 135.029,00 

22/10/2009 R$ 83.449,00 

Valor atualizado até 8/9/2017  R$ 414.142,12 

1.4.1.1. 44.1. Irregularidade: Não comprovação da execução física do objeto do Convênio 
18/2007 (Siafi 599591), celebrado entre o Fundo Nacional do Meio Ambiente/Ministério do 

Meio Ambiente e o Município de Altamira/PA, haja vista que, não obstante a identificação 
de pagamentos realizados, não foram executadas a quase totalidade das atividades 
contratadas conforme examinado no item 35 e seus subitens desta instrução. 

1.4.1.2. 44.1.1 Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 6 a 8 
e 72 a 74. 
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44.1.2. Normas infringidas: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; artigos 62 e 

63 da Lei 4.320/1964, c/c o art. 65, inciso II, alínea “c”, da Lei 8.666/1993; cláusula 
segunda, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Convênio 18/2007. 

44.1.3. Cofre credor: Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA. 

44.1.4 Valor atualizado do débito (sem juros) em 17/7/2020: R$ 414.142,12. 

44.1.5. Conduta: não apresentar, na condição de prefeita do Município de Altamira/PA de 

2005 a 2012, documentação/elementos que provassem a execução da maioria dos itens 
previstos no plano de trabalho e pagos com recursos do Convênio 108/2005 e/ou o nexo de 

causalidade entre os recursos transferidos e as despesas efetuadas. 

44.1.6. Nexo de causalidade: A não apresentação de documentos/elementos que 
comprovassem a execução física dos itens previstos no plano de trabalho resultou na 

presunção de dano ao erário. 

44.1.7. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; 

é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era 
exigível conduta diversa da praticada, qual seja, comprovar por meio de documentos a 
efetiva execução física de todas as atividades do plano de trabalho. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

45. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) realizar a citação, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da 
Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, 
a responsáveis abaixo indicada, em decorrência das condutas praticadas, apresente 

alegações de defesa e/ou recolha, aos cofres especificados, a quantia abaixo indicada, 
atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-

se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, 
que geraram a irregularidade demonstrada a seguir: 

Débito relacionado à responsável Odileida Maria de Sousa Sampaio  (CPF 

039.941.632-34), prefeita do Município de Altamira/PA no período de 2005 a 

2012, na condição de gestora dos recursos: 

Data da ocorrência Valor original 

26/12/2007 R$ 135.029,00 

22/10/2009 R$ 83.449,00 

Valor atualizado até 8/9/2017 R$ 414.142,12 

Irregularidade: Não comprovação da execução física do objeto do Convênio 
18/2007 (Siafi 599591), celebrado entre o Fundo Nacional do Meio 

Ambiente/Ministério do Meio Ambiente e o Município de Altamira/PA, haja vista 
que, não obstante a identificação de pagamentos realizados, não foram 

executadas a quase totalidade das atividades contratadas conforme examinado 
no item 35 e seus subitens desta instrução. 

Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 6 a 8 e 

72 a 74. 

Normas infringidas: art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; artigos 

62 e 63 da Lei 4.320/1964, c/c o art. 65, inciso II, alínea “c”, da Lei 8.666/1993; 
cláusula segunda, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Convênio 18/2007. 

Cofre credor: Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

Valor atualizado do débito (sem juros) em 17/7/2020: R$ 414.142,12. 

Conduta: não apresentar, na condição de prefeita do Município de Altamira/PA 

de 2005 a 2012, documentação/elementos que provassem a execução da maioria 
dos itens previstos no plano de trabalho e pagos com recursos do Convênio 
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108/2005 e/ou o nexo de causalidade entre os recursos transferidos e as 

despesas efetuadas. 

Nexo de causalidade: A não apresentação de documentos que comprovassem a 

execução física dos itens previstos no plano de trabalho resultou na presunção 
de dano ao erário. 

Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de 

punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude 
de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, comprovar 

por meio de documentos a efetiva execução física de todos os itens previstos no 
plano de trabalho. 

b) informar à responsável que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os 

débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do 
RI/TCU; 

c) esclarecer à responsável, em obediência ao art. 12, § 2º, da Lei 8.443/1992, 
e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do 
débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate 

outra irregularidade nas contas;  

d) esclarecer à responsável, em obediência ao art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, 

e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação ou à 
audiência implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.” 

5. A preliminar proposta pela unidade técnica deve ser acatada. 

6. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo realizar 
citação da Sra. Odileida Maria de Sousa Sampaio (CPF 039.941.632-34) nos termos propostos na instrução 

à peça 88.  

7. À SecexTCE para as providências a seu turno. 

Brasília, 5 de agosto de 2020  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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TC 011.711/2015-9  

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)  
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Cortês - PE. 

Responsável:  Ernane Soares Borba (004.556.364-00)  
Interessado:  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(00.378.257/0001-81)  

DESPACHO 

Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Ernane Soares Borba (peça 52) contra 

os itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 5.430/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto André de 
Carvalho, proferido na Sessão Telepresencial de 19/5/2020, in verbis:   

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Ernane Soares 
Borba, como então prefeito de Cortês - PE (gestão: 2005-2008), diante da não comprovação 

da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 13.170,00 
no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) durante o exercício de 2007, além da 
omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 

87.795,79 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 
durante o exercício de 2008;  

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

9.2. julgar irregulares as contas de Ernane Soares Borba, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, 

alíneas “b” e “c”, e 19, caput, da Lei nº 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do 
correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde 

as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do 
Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as 
seguintes condições:  

9.3. aplicar em desfavor de Ernane Soares Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei nº 
8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 
(quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 

“b”, do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, 
atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;  

9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos 
termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, diante do não atendimento à 
notificação;” 

2. A Secretaria de Recursos - Serur, em instrução à peça 53, propôs conhecer do recurso de 
reconsideração e atribuir- lhe efeitos suspensivos:  

“Em virtude do exposto, propõe-se:  

3.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ernane Soares Borba, 
suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 5.430/2020-TCU-2ª Câmara, 
com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992;  

3.2 encaminhar os autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso;  
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3.3 à unidade técnica de origem, comunicar aos órgãos/entidades eventualmente 

cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do 
presente recurso.” 

3. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de reconsideração interposto à 

peça 52, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU.  

4. Ademais, suspendo, nos termos dos arts. 278, caput, do RI/TCU e 53, caput, da Resolução 
TCU 259/2014, os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 5.430/2020-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-

Substituto André de Carvalho. 

5. Por fim, em cumprimento aos arts. 54 e 56 da Resolução TCU 259/2014, encaminhem-se os 

autos à SecexTCE para expedição das comunicações previstas no art. 278, § 1º, do RI/TCU, e à Serur para 
instrução do mérito recursal.  

Brasília, 5 de agosto de 2020.  

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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MINISTRA ANA ARRAES 
 

TC 008.584/2020-6  

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria)  
Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.  
Recorrente:  Regina Helena Alkmim Pimenta  

DESPACHO DA RELATORA 

Trata-se de pedido de reexame interposto por Regina Helena Alkmim Pimenta contra o Acórdão 

7.733/2020 - 2ª Câmara, que apreciou ato de concessão de aposentadoria de ex-servidor do Tribuna l 
Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, com os efeitos mencionados no 

item 3.1 do exame de admissibilidade efetuado pela unidade técnica. 

Encaminhem-se os autos à Secretaria de Gestão de Processos, para as providências constantes 

do item 3.3 do exame de admissibilidade, e, posteriormente, à Secretaria de Recursos, para instrução. 

TCU, Gabinete, em 6 de agosto de 2020. 

ANA ARRAES 

Relatora 
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TC 019.531/2020-6  

Natureza: Representação. 
Unidade: Superintendência Regional Sudeste I do INSS.  

Interessado: Elevoni Comercio e Assessoria Hospitalar Eireli 
(31.010.395/0001-37). 

DESPACHO DA RELATORA 

Trata-se de expediente por meio do qual a empresa Elevoni Comércio e Assessoria Hospitalar 
Eireli e Felipe Koloszuk Hervelha solicitam prorrogação de prazo para atendimento da oitiva objeto dos 

ofícios 38715/2020-TCU/Seproc (peça 16) e 38793/2020-TCU/Seproc (peça 17). 

 Ante as justificativas encaminhadas, e em homenagem aos princípios da ampla defesa e do 
contraditório, alinho-me à proposta da unidade instrutiva (peça 22) e defiro a prorrogação de prazo 

requerida, pelo prazo de cinco dias úteis dias a contar do término do período inicialmente fixado. 

Brasília, 06 de agosto de 2020  

ANA ARRAES 
Relatora 
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TC 034.379/2018-5  

Natureza: Relatório de Auditoria.  
Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário. 

DESPACHO DA RELATORA 

Trata-se de relatório de auditoria realizada pela antiga Secretaria de Controle Externo no Estado 

do Pará - Secex/PA com o objetivo de avaliar o Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, 
conhecido como Terra Legal Amazônia, no estado do Amazonas. 

2. Esta auditoria faz parte de Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC coordenada 
originalmente pela antiga Secex/AM, da qual também participaram as secretarias do TCU nos estados do 
Mato Grosso, do Pará, de Rondônia e do Tocantins e a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do 

Meio Ambiente.  

3. Por minha determinação e com o objetivo de evitar a repetição de encaminhamentos 

semelhantes nos diversos julgados desta Corte de Contas relacionados ao Programa Terra Legal Amazônia, 
as propostas de encaminhamento de todos esses relatórios foram alinhadas e incorporadas, na medida do 
possível, ao relatório consolidado da FOC, que culminou no Acórdão 727/2020, alterado pelo Acórdão 

1.840/2020, ambos do Plenário. 

4. No entanto, conforme apontou o supervisor da fiscalização em seu despacho à peça 177, 

apesar de a maioria das falhas identificadas na execução do Programa Terra Legal no estado do Pará poder 
ser sanada por meio das determinações constantes dos mencionados julgados, é necessária a manutenção 
da audiência do Chefe de Divisão de Alienação de Terras Rurais SRFAR-2 da Serfal, Assis Brasil 

Guimarães Neto. A equipe de auditoria identificou que esse servidor foi responsável por liberar 
indevidamente o atendimento de cláusulas resolutivas sem o cumprimento das condicionantes estabelecidas 

em lei, com impacto nos objetivos e na efetividade do programa. 

5. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria de Controle Externo da 
Agricultura e do Meio Ambiente para realização da referida audiência, nos termos do despacho do 

supervisor da fiscalização. 

 À SecexAgroAmbiental, para providência. 

TCU, Gabinete, em 6 de agosto de 2020. 

ANA ARRAES 
Relatora 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1013/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE JULHO DE 2020 

TC 036.462/2019-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 

Camila Freitas Santos, CPF 030.109.315-65, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres 

do Instituto Nacional do Seguro Social, 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 

6/7/2020: R$ 14.771,70; em solidariedade com Elmo Douglas Silva de Freitas, CPF 866.270.585-53. 

O débito decorre da habilitação e concessão de benefícios previdenciários mediante a inserção 

de dados falsos no sistema da Previdência Social com base em documentos/anotações 
adulterados/falsificados, com acolhimento de contribuições previdenciárias feitas irregularmente para 
aumentar o valor de benefício, o que caracteriza infração às normas: Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 

30, inciso II, sobre a obrigatoriedade de o segurado realizar o recolhimento de sua contribuição 
mensalmente, em relação ao mês de competência, por iniciativa própria; Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

art. 71, que estabelece ser o salário maternidade devido à pessoa que detenha a condição de segurada da 
Previdência Social, art. 74, que estabelece ser o pensão por morte devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer; Decreto 3.048, de 6/5/1999, art. 18, inciso II, sobre a exigência do empregado 

doméstico de apresentar documento que comprove a existência do contrato de trabalho, art. 216, inciso II, 
, sobre a obrigatoriedade de o segurado realizar o recolhimento de sua contribuição mensalmente, em 

relação ao mês de competência, por iniciativa própria; Instrução Normativa-INSS/PRES 11, de 20/12/2006, 
art. 126 que estabelece os critérios para comprovação de período de atividade ou período de contribuição 
do segurado empregado doméstico; Instrução Normativa INSS/DC 118, de 14/4/2005, art. 282, inciso III, 

alíneas “a” e “b” e § 4º sobre as condições para regularização do débito por parte de dependentes de 
segurado; Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 4º, incisos II, sobre o dever de o administrado proceder 

de boa-fé) e III, por ter agido o administrado de forma temerária; Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 
186, pela incorrência em ato ilícito por parte do administrado, por prática de ação voluntária que causou 
dano à União. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 6/7/2020: R$ 
24.247,45; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) declaração 

de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992) f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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. 
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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. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 

à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 111) 
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EDITAL 1014/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE JULHO DE 2020 

TC 036.462/2019-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Danielle Freitas Santos, CPF 025.337.805-29, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 

publicação apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres do 
Instituto Nacional do Seguro Social, 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 
6/7/2020: R$ 62.571,70; em solidariedade com Elmo Douglas Silva De Freitas, CPF 866.270.585-53. 

O débito decorre da habilitação e concessão de benefícios previdenciários mediante a inserção 
de dados falsos no sistema da Previdência Social com base em documentos/anotações 
adulterados/falsificados, com acolhimento de contribuições previdenciárias feitas irregularmente para 

aumentar o valor de benefício, o que caracteriza infração às normas: Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 
30, inciso II, sobre a obrigatoriedade de o segurado realizar o recolhimento de sua contribuição 

mensalmente, em relação ao mês de competência, por iniciativa própria; Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 
art. 71, que estabelece ser o salário maternidade devido à pessoa que detenha a condição de segurada da 
Previdência Social, art. 74, que estabelece ser o pensão por morte devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer; Decreto 3.048, de 6/5/1999, art. 18, inciso II, sobre a exigência do empregado 
doméstico de apresentar documento que comprove a existência do contrato de trabalho, art. 216, inciso II, 

, sobre a obrigatoriedade de o segurado realizar o recolhimento de sua contribuição mensalmente, em 
relação ao mês de competência, por iniciativa própria; Instrução Normativa-INSS/PRES 11, de 20/12/2006, 
art. 126 que estabelece os critérios para comprovação de período de atividade ou período de contribuição 

do segurado empregado doméstico; Instrução Normativa INSS/DC 118, de 14/4/2005, art. 282, inciso III, 
alíneas “a” e “b” e § 4º sobre as condições para regularização do débito por parte de dependentes de 

segurado; Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 4º, incisos II, sobre o dever de o administrado proceder 
de boa-fé) e III, por ter agido o administrado de forma temerária; Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 
186, pela incorrência em ato ilícito por parte do administrado, por prática de ação voluntária que causou 

dano à União. 

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

do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 6/7/2020: R$ 
96.174,21; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 

contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) declaração 
de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 

houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 

previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 111) 
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EDITAL 1015/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE JULHO DE 2020 

TC 036.462/2019-5- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Maria Raimunda Calista Nascimento, CPF 014.556.965-95, para, no prazo de quinze dias, a contar da data 

desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, 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 6/7/2020: R$ 63.793,88; em solidariedade com Elmo Douglas Silva de Freitas, CPF 

866.270.585-53. 

O débito decorre da habilitação e concessão de benefícios previdenciários mediante a inserção 
de dados falsos no sistema da Previdência Social com base em documentos/anotações 

adulterados/falsificados, com acolhimento de contribuições previdenciárias feitas irregularmente para 
aumentar o valor de benefício, o que caracteriza infração às normas: Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 

30, inciso II, sobre a obrigatoriedade de o segurado realizar o recolhimento de sua contribuição 
mensalmente, em relação ao mês de competência, por iniciativa própria; Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 
art. 71, que estabelece ser o salário maternidade devido à pessoa que detenha a condição de segurada da 

Previdência Social, art. 74, que estabelece ser o pensão por morte devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer; Decreto 3.048, de 6/5/1999, art. 18, inciso II, sobre a exigência do empregado 

doméstico de apresentar documento que comprove a existência do contrato de trabalho, art. 216, inciso II, 
, sobre a obrigatoriedade de o segurado realizar o recolhimento de sua contribuição mensalmente, em 
relação ao mês de competência, por iniciativa própria; Instrução Normativa-INSS/PRES 11, de 20/12/2006, 

art. 126 que estabelece os critérios para comprovação de período de atividade ou período de contribuição 
do segurado empregado doméstico; Instrução Normativa INSS/DC 118, de 14/4/2005, art. 282, inciso III, 

alíneas “a” e “b” e § 4º sobre as condições para regularização do débito por parte de dependentes de 
segurado; Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 4º, incisos II, sobre o dever de o administrado proceder 
de boa-fé) e III, por ter agido o administrado de forma temerária; Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 

186, pela incorrência em ato ilícito por parte do administrado, por prática de ação voluntária que causou 
dano à União. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 6/7/2020: R$ 

83.057,97; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) declaração 
de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 

Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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A informação prestada deverá ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos 

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores podem ser obtidas junto 
à Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 111) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1044/2020-TCU/SEPROC, DE 9 DE JULHO DE 2020 

TC 018.512/2019-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
RAIMUNDO MARTINS CUNHA, CPF-014.212.202-53, 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 da Educação, 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 9/7/2020: R$ 1.755.721,70. 

O débito decorre da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012, prevista para 30/4/2013, 
motivos que caracterizam infração aos 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, do Decreto 93.872/1986; item VI 
da Resolução CD/FNDE 12, de 17/03/2011. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 

de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

O citado deverá ainda, no mesmo prazo de quinze dias, apresentar razões de justificativa (arts. 

10, § 1º, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e III, do RI/TCU) para a 
irregularidade descrita a seguir, de maneira sucinta: não disponibilização das condições materiais mínimas 
e necessárias para que o seu sucessor pudesse apresentar a prestação de contas, 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, do Decreto 93.872/1986; item VI da Resolução CD/FNDE 12, de 

17/03/2011. 

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 9/7/2020: R$ 1.976.982,19; 
b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais 

do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992), d) 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) declaração de 

inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 

houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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

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

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 
Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 112) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1045/2020-TCU/SEPROC, DE 10 DE JULHO DE 2020 

TC 021.155/2019-4- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Wagner Teixeira Santana, CPF 619.684.395-87, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 
8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 
atualizado monetariamente até 10/7/2020: R$ 192.019,41. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais 
repassados ao município de Pilão Arcado - BA, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores 
transferidos, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e 
Adultos (Peja), no exercício de 2006, cujo prazo encerrou-se em 31/3/2007, motivos que caracterizam 
infração aos dispositivos: 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, do Decreto 93.872/1986; Capítulo VI da 
Resolução CD/FNDE 23, de 24 de abril de 2006. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 10/7/2020: R$ 
336.267,62; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) inscrição 
do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos 
imediatamente anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei 
Complementar 64/1990.  

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. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 112) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1060/2020-TCU/SEPROC, DE 13 DE JULHO DE 2020 

TC 043.361/2018-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
CARIRI COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ: 03.626.305/0001-00), na pessoa de sua 

Representante Legal, Srª. Francisca Klébia de Sousa (CPF 285.514.668-28), 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 Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), 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 13/7/2020: R$ 408.899,87, sendo parte em solidariedade com Kilmer 
Castelo Branco Mourão - CPF: 323.397.983-53; parte em solidariedade com Marilac Paulino Gomes - CPF: 
701.629.053-00; e parte em solidariedade com Clarissa Marinho Alencar - CPF: 639.298.303-10. 

O débito decorre de superfaturamento em serviços executados referentes ao Contrato 01/2012-
HGeF, de 27/2/2012, o que caracteriza infrações aos seguintes dispositivos: cláusulas primeira e quarta, 

itens 4.1.10, 4.1.28, 4.1.29, do Contrato 01/2012-HGeF, de 27/2/2012. 

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 13/7/2020: R$ 463.177,30; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 

responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 
8.443/1992), d) 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) declaração de 

inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 

houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 
realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 

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

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 

Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 112) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.

http://www.tcu.gov.br/


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 135 

EDITAL 1061/2020-TCU/SEPROC, DE 13 DE JULHO DE 2020 

TC 005.347/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
CELINA QUITÉRIA DE SOUZA (CPF: 068.881.894-30), 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 Instituto Nacional do Seguro Social, 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 13/7/2020: R$ 56.037,14, em solidariedade com Zilda da Silva Leite - CPF: 

124.502.274-15. 

O débito decorre de concessão irregular de benefícios previdenciários de amparo ao idoso e de 
aposentadoria por Idade, sem comprovação do atendimento ao requisito etário de 65 anos para a concessão 

de Amparo Social ao Idoso e ao requisito, para Aposentadoria por Idade, de qualificação como segurado 
especial com o efetivo exercício de atividade rural e sem ter realizado as devidas consultas. Tal 

irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que garante aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover 
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 

termos da Lei Orgânica da Assistência Social/Loas; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que tratam da concessão do benefício de prestação continuada ao idoso que comprove não possuir 

meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família; do Regulamento do Benefíc io 
de Prestação Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 
8º, inciso I, que exige, para fazer jus ao Benefício de Prestação Continuada, que o comprove contar com 

sessenta e cinco anos de idade ou mais; art. 10, inciso I, que exigia, entre outros documentos de identificação 
e de comprovação da idade do idoso, a certidão de nascimento; art. 106, inciso IV, da Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, modificado pela Lei 11.718, de 20 de junho de 2008, que define que a comprovação do 
exercício de atividade rural seria feita por meio de comprovante de cadastro do Incra, no caso de produtores 
em regime de economia familiar; o art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000, que 

estabelece a exigência, a partir de 1º de março de 2000, antes da formatação de benefício, da consulta ao 
CNIS, além das normas voltadas para os administrados, ora beneficiários, que desrespeitaram o art. 4º, 

incisos II (por não ter procedido de boa-fé) e III (por ter agido de forma temerária) da Lei 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999 e incorreram em ato ilícito, nos termos do art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
pela prática de ação voluntária que causou dano à União. 

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 13/7/2020: R$ 84.571,13; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das contas anuais do 
responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 

8.443/1992), d) 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) declaração de 

inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990. 

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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se à 

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

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

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 

Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 112) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1062/2020-TCU/SEPROC, DE 13 DE JULHO DE 2020 

TC 005.347/2019-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
BARTOLOMEU ANTÔNIO DE SANTANA (CPF: 069.233.284-70) 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 Instituto Nacional do Seguro Social, 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 13/7/2020: R$ 25.230,07, em solidariedade com a responsável Zilda da Silva 

Leite - CPF: 124.502.274-15. 

O débito decorre de concessão irregular de benefícios previdenciários de amparo ao idoso e de 
aposentadoria por Idade, sem comprovação do atendimento ao requisito etário de 65 anos para a concessão 

de Amparo Social ao Idoso e ao requisito, para Aposentadoria por Idade, de qualificação como segurado 
especial com o efetivo exercício de atividade rural e sem ter realizado as devidas consultas. Tal 

irregularidade caracteriza infração aos seguintes dispositivos: art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que garante aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover 
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 

termos da Lei Orgânica da Assistência Social/Loas; art. 20 c/c art. 38 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que tratam da concessão do benefício de prestação continuada ao idoso que comprove não possuir 

meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família; do Regulamento do Benefíc io 
de Prestação Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007, redação original, art. 
8º, inciso I, que exige, para fazer jus ao Benefício de Prestação Continuada, que o comprove contar com 

sessenta e cinco anos de idade ou mais; art. 10, inciso I, que exigia, entre outros documentos de identificação 
e de comprovação da idade do idoso, a certidão de nascimento; art. 106, inciso IV, da Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, modificado pela Lei 11.718, de 20 de junho de 2008, que define que a comprovação do 
exercício de atividade rural seria feita por meio de comprovante de cadastro do Incra, no caso de produtores 
em regime de economia familiar; o art. 210 da Instrução Normativa-INSS/MPAS 20, de 18/5/2000, que 

estabelece a exigência, a partir de 1º de março de 2000, antes da formatação de benefício, da consulta ao 
CNIS, além das normas voltadas para os administrados, ora beneficiários, que desrespeitaram o art. 4º, 

incisos II (por não ter procedido de boa-fé) e III (por ter agido de forma temerária) da Lei 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999 e incorreram em ato ilícito, nos termos do art. 186 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
pela prática de ação voluntária que causou dano à União. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 13/7/2020: R$ 
43.604,75; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) declaração 

de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se à 

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

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

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à 

Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 113) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1073/2020-TCU/SEPROC, DE 14 DE JULHO DE 2020 

TC 027.487/2017-2- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 
Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão, CNPJ 09.185.398/0001-52, na pessoa de sua representante legal, 

Sra. Isabella Oliveira de Andrade Virgínio, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, 
apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres da 
Universidade Federal da Paraíba, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 14/7/2020: R$ 214.835,68; em solidariedade com o responsável Virgílio Mendonça da 
Costa e Silva, CPF 136.314.384-00.  

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos 

repassados do Convênio 130/2003 (Siafi 487500), celebrado entre a Universidade Federal da Paraíba, 
vinculada ao Ministério da Educação, e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (Funape), tendo por 

objeto estabelecer a cooperação técnico-administrativa entre elas com vistas à execução das ações pela 
Fundação voltadas à "recuperação e melhoria da infra-estrutura física e acadêmica das residências 
universitárias dos Campi Universitários”, tendo em vista a ausência de documentos comprobatórios de 

despesas declaradas na relação de pagamentos (pagamentos de numeração 1 a 21 e 27), no montante de R$ 
94.382,73; motivos que caracterizam infração aos dispositivos: 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, do Decreto 
93.872/1986; art. 30, da Instrução Normativa STN 1/97; cláusula quarta, item II, alínea “h”, do termo de 
convênio. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 

de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

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

do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 14/7/2020: R$ 

417.925,92; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) inscrição 
do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos 

imediatamente anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei 
Complementar 64/1990.  

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. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 113) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1083/2020-TCU/SEPROC, DE 14 DE JULHO DE 2020 

TC 006.297/2019-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
Erço de Oliveira Paiva, CPF- 222.435.697-87, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 

publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), os valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 

8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 
atualizado monetariamente até 14/7/2020: R$ 139.324,17; sendo parte em solidariedade com Apoio 

Construções e Empreendimentos Ltda. - EPP (CNPJ: 12.390.124/0001-00). 

O débito decorre da realização de pagamentos por serviços não executados, mal executados ou 
apenas parcialmente executados pela empresa contratada e de promover a execução de 4 módulos sanitár ios 

domiciliares em endereços não previstos no plano de trabalho do Termo de Compromisso 0627/2011/PAC, 
as quais caracterizam infração à Constituição Federal, arts. 37, caput, e 70, parágrafo único; Lei nº 

8.666/1993, art. 3º; Decreto-Lei nº 200/1967, art. 93; Decreto nº 93.872/1986, art. 66. e Constituição 
Federal, arts. 37, caput, e 70, parágrafo único; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, 54, § 1º, 55, incisos I, IV e VII, 
66 e 69. 

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 14/7/2020: R$ 
162.301,80; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure no rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) declaração 

de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração 
Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992); f) inscrição do nome em lista de responsáveis cujas contas 
houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem 

realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para os fins 
previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei Complementar 64/1990.  

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. 

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

por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 

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

do art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 113) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1111/2020-TCU/SEPROC, DE 16 DE JULHO DE 2020 

TC 010.712/2018-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA R 
R Distribuidora Ltda, CNPJ 23.641.425/0001-85, na pessoa de sua representante legal Raulene Karoline da 

Silva Barros, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de 
defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, 
valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o 

efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma 
da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 16/7/2020: R$ 114.867,65; em 

solidariedade com os responsáveis Francisca Gerlandia Veriato de Sousa, CPF 789.294.824-49, Raphael 
Barros de Lima, CPF 620.387.253-90 e Raulene Karoline da Silva Barros, CPF 620.610.673-01. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela 

União, em face da não apresentação da documentação comprobatória de realização de despesas e ausência 
de evidenciação do efetivo recebimento/entrega das mercadorias adquiridas com recursos originários do 

Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 102.250,00 em 2016, conforme registrado no Achado III.1 do 
Relatório de Fiscalização nº 461/2017; motivos que caracterizam infração aos dispositivos: 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 do Decreto 93.872/1986, arts. 60 a 64 da Lei 4.320/1964. 

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 

acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 16/7/2020: R$ 
129.314,01; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 

(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) inscrição 

do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos 
imediatamente anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei 

Complementar 64/1990.  

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. 

Fica R R Distribuidora Ltda, CNPJ 23.641.425/0001-85, ciente também de que o Tribuna l 
determinou sua OITIVA, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, para, no prazo de 

15 dias úteis, querendo, manifestar-se sobre os fatos apontados no Relatório de Fiscalização nº 461/2017 
quanto aos indícios de que ela se trata de uma empresa fictícia, ou seja, pessoa jurídica constituída apenas 

documentalmente e que não atua de fato no mercado, tendo simulado contratação pública, prestação de 
serviços e fornecimento de materiais no âmbito de contrato firmado junto à prefeitura de Jaramataia/AL em 
2016, alertando-a quanto à possibilidade de o Tribunal vir a declarar a inidoneidade da empresa para 

participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, conforme art. 46 da Lei 
8.443/1992. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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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. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.  

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 114) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1112/2020-TCU/SEPROC, DE 16 DE JULHO DE 2020 

TC 010.712/2018-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
Raulene Karoline da Silva Barros, CPF 620.610.673-01, para, no prazo de quinze dias, a contar da data 
desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 
monetariamente até 16/7/2020: R$ 114.867,65; em solidariedade com os responsáveis Francisca Gerlandia 
Francisca Veriato de Sousa, CPF 789.294.824-49, R R Distribuidora Ltda, CNPJ 23.641.425/0001-85 e 
Raphael Barros de Lima, CPF: 620.387.253-90. 

O débito decorre da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela 
União, em face da não apresentação da documentação comprobatória de realização de despesas e ausência 
de evidenciação do efetivo recebimento/entrega das mercadorias adquiridas com recursos originários do 
Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 102.250,00 em 2016, conforme registrado no Achado III.1 do 
Relatório de Fiscalização nº 461/2017; motivos que caracterizam infração aos dispositivos: 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 do Decreto 93.872/1986, arts. 60 a 64 da Lei 4.320/1964.  

Os documentos eventualmente apresentados a título de prestação de contas deverão estar de 
acordo com as exigências legais e regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito, 
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos recursos federais geridos, bem como 
de justificativa para a omissão no dever de prestar contas no prazo estabelecido.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 16/7/2020: R$ 
129.314,01; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das 
contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de responsáveis de processo de contas anuais 
(art. 15, Lei 8.443/1992), d) 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) inscrição  
do nome em lista de responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos 
imediatamente anteriores à época em que forem realizadas eleições no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art. 3º da Lei 
Complementar 64/1990.  

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. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como pública para o Tribunal. 

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 Seproc ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 114) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1137/2020-TCU/SEPROC, DE 19 DE JULHO DE 2020 

TC 020.528/2004-9- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a CONSTRUTORA VALE DO ITAPECURU LTDA., CNPJ 23.704.778/0001-87, na 

pessoa do seu representante legal, Wellington Manoel da Silva Moura, do Acórdão 319/2020-TCU-
Plenário, Rel. Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 19/2/2020, por meio do qual o Tribuna l retificou, 
por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 2266/2010 - Plenário, prolatado na Sessão de 01/09/2010, 

como a seguir: onde se lê: “... julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo especificados, 
condenando-os ao pagamento das quantias correspondentes,...”; leia-se: “... julgar irregulares as contas dos 

responsáveis abaixo especificados, condenando-os solidariamente, ao pagamento das quantias 
correspondentes,…”. 

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer 

outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 114) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1138/2020-TCU/SEPROC, DE 19 DE JULHO DE 2020 

TC 020.528/2004-9- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA a R I FERNANDES EMPREITEIRA, CNPJ 23.615.685/0001-86, na pessoa do seu 

representante legal, Raimundo Isidorio Fernandes, do Acórdão 319/2020-TCU-Plenário, Rel. Augusto 
Sherman Cavalcanti, Sessão de 19/2/2020, por meio do qual o Tribunal retificou, por inexatidão materia l, 
o item 9.3 do Acórdão 2266/2010 - Plenário, prolatado na Sessão de 01/09/2010, como a seguir: onde se 

lê: “... julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo especificados, condenando-os ao pagamento das 
quantias correspondentes,...”; leia-se: “... julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo especificados, 

condenando-os solidariamente, ao pagamento das quantias correspondentes,…”. 

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Seproc ou em qualquer 
outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 114) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1184/2020-TCU/SEPROC, DE 29 DE JULHO DE 2020 

TC 024.336/2016-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA KW INDUSTRIA NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP, CNPJ: 

56.913.627/0001-98, na pessoa de seu representante legal Mario Sergio de Campos Leme, CPF- 
968.383.538-49, do Acórdão 8512/2019-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, Sessão de 
27/8/2019, proferido no processo TC 024.336/2016-5, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 

contas e a condenou a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
(FNDCT), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de 

ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 
acrescido dos juros de mora até 29/7/2020: R$ 462.609,50; em solidariedade com os responsáveis Mendes 

& Barbosa Produtos Médicos Ltda. - EPP, CNPJ: 71.769.673/0001-59, André Luís de Toledo Mendes, 
CPF: 077.433.338-33 e Mario Sérgio de Campos Leme, CPF-968.383.538-49. O ressarcimento deverá ser 

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

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 8512/2019-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro Bruno Dantas, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, 

podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 114) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.

http://www.tcu.gov.br/
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EDITAL 1198/2020-TCU/SEPROC, DE 3 DE AGOSTO DE 2020 

TC 006.297/2019-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 

APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ:12.390.124/0001-00, na pessoa de seu 

representante legal Olinto de Moraes Farias Neto, CPF: 021.439.894-31, para, no prazo de quinze dias, a 

contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir 

e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s ) 

atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 

12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente até 3/8/2020: R$ 113.070,69; em solidariedade com o responsável 

Erço de Oliveira Paiva, CPF: 222.435.697-87.  

O débito decorre da execução parcial e defeituosa do objeto do Termo de Compromisso 

627/2011/PAC, com pagamento integral dos serviços avençados, a qual caracteriza infração à Constituição 

Federal, arts. 37, caput, e 70, parágrafo único; Lei nº 8.666/1993, art. 3º; Decreto-Lei nº 200/1967, art. 93; 

Decreto nº 93.872/1986, art. 66. 

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

do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 

mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 3/8/2020: R$ 

131.824,40; 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) 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 emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 

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

“Emissão de GRU”. 

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

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

para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.

http://www.tcu.gov.br/
http://www.tcu.gov.br/


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 149 

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 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 115) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1200/2020-TCU/SEPROC, DE 3 DE AGOSTO DE 2020 

TC 030.029/2017-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
ELOINA COSTA FERNANDES, CPF: 252.487.418-40, na qualidade de sucessora de MARCELO 

ABRAHÃO FERNANDES, CPF: 955.363.296-34, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 3/8/2020: R$ 566.208,88; em solidariedade com os sucessores/herdeiros do Sr. Marcelo 
Abrahão Fernandes, CPF: 955.363.296- 34 - Victoria Costa Fernandes, CPF: 125.716.306-01, e o menor 
Vinícius Costa Fernandes, CPF: 125.716.216-02 - e a empresa S S Drogas Ltda. - EPP, CNPJ: 

19.259.415/0001-02. 

O débito decorre da falta de apresentação da totalidade dos cupons fiscais e vinculados ao 

Programa Farmácia Popular por parte da empresa S. S. Drogas Ltda., no período de novembro de 2008 a 
maio de 2010, bem como as receitas médicas relativas às dispensações ocorridas a partir de 03/07/2009, a 
qual caracteriza infração à Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, caput, c/c o art. 70, 

parágrafo único; Decreto 93.872/1986, art. 145; PT/MS 491/2006, PT/MS 749/2009, PT/MS 3089/2009, 
PT/GM/MS 184/2011, art. 27, §§ 1º e 2º, art. 29.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 3/8/2020: R$ 

762.513,74; 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) 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. 

A reparação do dano observará o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5º, XLV, 
Constituição Federal/1988, e art. 5º, VIII, Lei 8.443/1992). 

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

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

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.

http://www.tcu.gov.br/
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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 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 115) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1201/2020-TCU/SEPROC, DE 3 DE AGOSTO DE 2020 

TC 030.029/2017-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADO 
VINÍCIUS COSTA FERNANDES, CPF: 125.716.216-02, representado por Eloina Costa Fernandes, CPF: 

252.487.418-40, na qualidade de sucessor de MARCELO ABRAHÃO FERNANDES, CPF: 955.363.296-
34, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto 
à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, valor(es) 

histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo 
recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da 

legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente até 3/8/2020: R$ 566.208,88; em solidariedade 
com os sucessores/herdeiros do Sr. Marcelo Abrahão Fernandes, CPF: 955.363.296- 34 - Victoria Costa 
Fernandes, CPF: 125.716.306-01, e Eloina Costa Fernandes, CPF: 252.487.418-40 - e a empresa S S Drogas 

Ltda. - EPP, CNPJ: 19.259.415/0001-02. 

O débito decorre da falta de apresentação da totalidade dos cupons fiscais e vinculados ao 

Programa Farmácia Popular por parte da empresa S. S. Drogas Ltda., no período de novembro de 2008 a 
maio de 2010, bem como as receitas médicas relativas às dispensações ocorridas a partir de 03/07/2009, a 
qual caracteriza infração à Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, caput, c/c o art. 70, 

parágrafo único; Decreto 93.872/1986, art. 145; PT/MS 491/2006, PT/MS 749/2009, PT/MS 3089/2009, 
PT/GM/MS 184/2011, art. 27, §§ 1º e 2º, art. 29.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 3/8/2020: R$ 

762.513,74; 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) 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. 

A reparação do dano observará o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5º, XLV, 
Constituição Federal/1988, e art. 5º, VIII, Lei 8.443/1992). 

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

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

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente .  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.

http://www.tcu.gov.br/
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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 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 115) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1202/2020-TCU/SEPROC, DE 3 DE AGOSTO DE 2020 

TC 030.029/2017-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA 
VICTORIA COSTA FERNANDES, CPF: 125.716.306-01, na qualidade de sucessora de MARCELO 

ABRAHÃO FERNANDES, CPF: 955.363.296-34, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta 
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à(s) ocorrência(s) descrita(s) a seguir e/ou recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Saúde, valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

respectiva(s) data(s) de ocorrência até o efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se 
montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente até 3/8/2020: R$ 566.208,88; em solidariedade com os sucessores/herdeiros do Sr. Marcelo 
Abrahão Fernandes, CPF: 955.363.296- 34 - Eloina Costa Fernandes, CPF: 252.487.418-40, e o menor 
Vinícius Costa Fernandes, CPF: 125.716.216-02 - e a empresa S S Drogas Ltda. - EPP, CNPJ: 

19.259.415/0001-02. 

O débito decorre da falta de apresentação da totalidade dos cupons fiscais e vinculados ao 

Programa Farmácia Popular por parte da empresa S. S. Drogas Ltda., no período de novembro de 2008 a 
maio de 2010, bem como as receitas médicas relativas às dispensações ocorridas a partir de 03/07/2009, a 
qual caracteriza infração à Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, caput, c/c o art. 70, 

parágrafo único; Decreto 93.872/1986, art. 145; PT/MS 491/2006, PT/MS 749/2009, PT/MS 3089/2009, 
PT/GM/MS 184/2011, art. 27, §§ 1º e 2º, art. 29.  

A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas 
do responsável, com a condenação ao pagamento do(s) débito(s) atualizado(s) e acrescido(s) de juros de 
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos juros de mora até 3/8/2020: R$ 

762.513,74; 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) 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. 

A reparação do dano observará o limite do valor do patrimônio transferido (art. 5º, XLV, 
Constituição Federal/1988, e art. 5º, VIII, Lei 8.443/1992). 

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

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

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.

http://www.tcu.gov.br/
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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 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 115) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1230/2020-TCU/SEPROC, DE 6 DE AGOSTO DE 2020 

TC 033.206/2015-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 
empresa Exclusiva Eventos e Publicidade Ltda, CNPJ: 09.587.765/0001-44, 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 Tesouro Nacional (mediante GRU, código 
13902-5), 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 6/8/2020: R$ 356.969,60; sendo em 
solidariedade com os responsáveis: Lourival Mendes de Oliveira Neto - CPF: 310.702.215-20, Associação 
Sergipana de Blocos de Trio - CNPJ: 32.884.108/0001-80. 

O débito decorre da não comprovação de que os artistas/bandas foram contratados por preços 
de mercado, exigência contida no item ‘m’ da parte II da cláusula terceira e da cláusula oitava do convênio 
MTur/ASBT 732166/2009, e no art. 45 e 46, II, da Portaria Interministerial 127/2008, bem como pela 
existência de evidências de superfaturamento, correspondente à diferença ente os valores pagos às empresas 
que se apresentaram como representantes exclusivos e os valores recebidos pelos artistas/bandas, valores 
presumidos como preços de mercado em razão do contexto em que ocorreram as contratações diretas e da 
precariedade jurídica dos instrumentos de representação. 

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 6/8/2020: R$ 446.319,20; b) 
imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) inclusão do nome do responsável no Cadastro 
informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), e em outros cadastros de 
inadimplentes; d) inscrição de responsabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).  

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 
meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 
históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores 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. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 116) 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1197/2020-TCU/SEPROC, DE 3 DE AGOSTO DE 2020 

TC 005.866/2019-7 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO FERNANDO ALBERTO CABRAL DA CRUZ, CPF: 123.709.592-15 do Acórdão 

4715/2020-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 20/4/2020, proferido no 
processo TC 005.866/2019-7, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a 
recolher aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, valor(es) histórico(s ) 

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

em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 3/8/2020: R$ 385.434,68. 
O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 
publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 20.000,00 

(art. da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão 4715/2020-TCU-Primeira Câmara, 
Rel. Ministro Vital do Rêgo, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 
incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 
no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

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

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 114) 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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EDITAL 1227/2020-TCU/SEPROC, DE 5 DE AGOSTO DE 2020 

TC 022.217/2016-9 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica CITADA a 

empresa Classe A Produções e Eventos Ltda. - CNPJ: 08.332.028/0001-38, 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 Tesouro Nacional (mediante GRU, código 

13902-5), 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 5/8/2020: R$ 237.633,80; sendo em 

solidariedade com os responsáveis: Centro de Estudos Casa Curta-Se - CNPJ: 06.036.728/0001-50, 

Rosângela Rocha dos Santos - CPF: 330.765.375-04, Deyse Rocha dos Santos - CPF: 938.238.355-72. 

O débito decorre da não comprovação de que as bandas/artistas foram contratada por preços de 

mercado, exigência contida no item “h” da parte II da cláusula terceira e da cláusula oitava do convênio 

MTur 1268/2010 (Siconv 742127), e no art. 46, II, da Portaria Interministerial 127/2008, e pela existênc ia 

de evidências de superfaturamento, correspondente à diferença ente os valores pagos à empresa que se 

apresentou como representante exclusiva e os recebidos pelas bandas/artistas, valores presumidos como 

preços de mercado, em razão do contexto em que ocorreram as contratações diretas e da precariedade 

jurídica dos instrumentos de representação para o evento denominado “Capela, o Maior São Pedro do 

Nordeste”, realizado no município de Capela, nos dias 26 a 29/6/2010. 

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 5/8/2020: R$ 292.368,19; b) 

imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) 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). 

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

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

“Emissão de GRU”. 

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

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

para o Tribunal. 

O acesso aos autos pode ser realizado por meio do Portal do TCU (www.tcu.gov.br), ou por 

meio da plataforma de serviços digitais Conecta-TCU, para as instituições que aderiram à solução, exceto 

no caso de processos/documentos sigilosos, cujo acesso depende de autorização da autoridade competente.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.

http://www.tcu.gov.br/
http://www.tcu.gov.br/
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Informações detalhadas acerca do processo, das irregularidades acima indicadas, dos valores 

históricos do débito com as respectivas datas de ocorrência e dos cofres credores 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. 

VIVIANE CRISTINE C. B. DUARTE SOMOGYI 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 151 de 07/08/2020, Seção 3, p. 116) 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 160 

ATAS 
 

2ª CÂMARA 
 

ATA Nº 26, DE 4 DE AGOSTO DE 2020 
(Sessão Telepresencial da Segunda Câmara) 

Presidente: Ministra Ana Arraes 
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

Subsecretária da Segunda Câmara: AUFC Elenir Teodoro Goncalves dos Santos 
Às 11 horas, a Presidente declarou aberta a sessão telepresencial da Segunda Câmara, com a presença 

dos Ministros Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro; dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman 

Cavalcanti, convocado para substituir o Ministro Augusto Nardes, Marcos Bemquerer Costa e André Luís 
de Carvalho; e do Representante do Ministério Público, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

Ausente o Ministro Augusto Nardes, por motivo de férias. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 
A Segunda Câmara homologou a ata nº 25, referente à sessão realizada em 28 de julho de 2020. 

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-003.598/2015-2, TC-009.025/2020-0, TC-010.594/2003-2, TC-019.892/2018-7, TC-
024.100/2020-0, TC-033.430/2019-5, TC-033.989/2018-4, TC-034.716/2016-5 e TC-037.802/2011-9, 

cujo Relator é o Ministro Augusto Nardes; 
- TC-022.847/2013-8, de relatoria da Ministra Ana Arraes; 
- TC-009.280/2005-4, TC-009.283/2005-6, TC-009.286/2005-8, TC-015.317/2011-0, TC-

028.630/2011-4 e TC-043.620/2012-4, cujo Relator é o Ministro Vital do Rêgo; e 
- TC-008.717/2020-6, TC-008.834/2020-2, TC-009.639/2020-9, TC-009.652/2020-5, TC-

013.432/2020-6, TC-013.518/2020-8, TC-025.921/2020-7, TC-029.821/2017-7, TC-037.034/2018-9 e TC-
039.418/2019-7, de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

A Segunda Câmara aprovou, por relação, os acórdãos de nºs 8062 a 8212. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, a Segunda Câmara proferiu os Acórdãos nºs 8213 a 
8302. 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Na apreciação do processo nº TC-006.331/2016-5, cujo relator é o Ministro Aroldo Cedraz, o Dr. 
Vinícius Anversa, não compareceu para apresentar sustentação oral em nome da União Metropolitana dos 

Estudantes Secundários de Porto Alegre - UMESPA .  

REABERTURA DE DISCUSSÃO 
Nos termos do art. 112 do Regimento Interno, foi reaberta a discussão dos seguintes processos: 

- TC-022.943/2017-0 (Ata nº 22/2020). O Tribunal aprovou o Acórdão nº 8213/2020 - 2C, sendo 
vencedora a proposta apresentada pelo Relator, Ministro Aroldo Cedraz. 

- TC-006.008/2017-8 (Ata nº 22/2020). O Tribunal aprovou o Acórdão nº 8215/2020 - 2C, sendo 
vencedora a proposta apresentada pelo Relator, Ministro Raimundo Carreiro. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

Os acórdãos de nºs 8062 a 8212, apreciados por relação, estão transcritos a seguir. Da mesma forma, 
seguem transcritos os Acórdãos de nºs 8213 a 8302, apreciados de forma unitária, que constam também do 
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Anexo desta Ata, juntamente com os relatórios, os votos ou propostas de deliberação em que se 

fundamentaram. 

ACÓRDÃO Nº 8062/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, de 16 de julho 
de 1992, c/c os artigos 1º, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar 

legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos, determinando-se o destaque do ato de aposentadoria de Laercio Marques da Afonseca (peça 2), 

para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 
1. Processo TC-005.523/2020-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Laurinda de Lourdes Antonio (022.591.038-12); Leir Souza Domingos 

(221.336.231-91); Leol Santos (149.786.441-00); Leonardo Pereira Walverde (066.314.521-04); Leonidas 
Vantuil da Silva (824.936.698-00); Ligenes de Sousa Freitas (300.522.701-49); Lilia Maria de Moraes 

(462.358.849-15); Lino Fonseca da Silva Sobrinho (103.565.504-78); Livia Peres Cardoso Guedes de 
Souza (784.010.117-87) 

1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8063/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

1. Processo TC-023.143/2020-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Ana Shirley Tomaz de Oliveira (065.238.128-63); Angela Enid Sachs 

(025.362.668-42); Celia Regina Navarro Dias (075.564.218-05); Katia Torres Motta Giangiulio 
(035.037.368-08); Lucia Helena Silva Cordeiro (044.219.368-80); Maria Carmen Santos (066.135.828-32); 
Neusa Terezinha Priante (693.595.801-63); Raimundo Armando Barbosa (926.962.368-87); Rosemeire 

Tavares de Oliveira (079.213.648-96); Selma Alves Paulino (034.590.848-12) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8064/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª  Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, de 16 de julho 

de 1992, c/c os artigos 1º, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar 
legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos 

nos autos, determinando-se o destaque do ato de peça 7 (Marina Kayoko Shinoda Ishizaki, CPF n.º 
458.071.409-15) , para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 

1. Processo TC-023.152/2020-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Angela Aparecida Palma Pereira (930.549.048-49); Fausto Renato Vilela 
(073.470.108-02); Maria Jose de Souza (981.384.998-34); Naiaco Itokazu (483.894.556-68); Rejane Lilian 

Pereira Rocha (026.390.818-61); Remo Antonio Ferreira (020.278.498-31); Rosana Claudia dos Santos 
(071.678.328-20); Rossana Valini da Col (066.119.848-01); Vania Maria Andrade Pereira (036.738.228-
88) 
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1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

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 Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8065/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

1. Processo TC-023.157/2020-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Conceicao de Maria Cavalcante de Morais (317.555.421-00); Francisco Gomes do 

Nascimento (210.064.071-20); Genival Cosmo da Silva (144.298.021-49); Maria das Gracas Jose de Araujo 
(113.155.471-04); Maria de Fatima Leite Bringel (091.154.633-20); Maria de Fatima Ponce de Sousa 
(185.077.941-49); Valdenor Teofilo Lopes (115.783.941-04); Zidalva Pereira Walverde (221.128.471-04) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8066/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, 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-023.531/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Andrea Bertoletti (873.178.859-91); Frederico Cid Soares (034.174.436-01); 
Janaina Bedin (052.741.379-89); Joao Carlos Vilela Junior (039.972.659-41); Juliana Argenta 
(098.149.159-63); Ricardo de Brito Buquera (086.271.449-40); Sarah Tamara Correa Hilgemberg 

(076.447.269-00); Tania Helena Neunfeld (062.986.359-80); Vanessa Vilela Berbel (046.680.779-17); 
Willian Ribeiro Valencia da Silva (076.427.599-24) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8067/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, 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-023.551/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Julio Cesar de Castro Pessoa (070.314.077-96) 

1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8068/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, 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-023.650/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Beatriz Dittrich Schmitt (070.414.399-25); Daniel Martineschen (033.562.629-71); 

Emanuela da Rocha Carvalho (048.053.559-05); Louis Pergaud Sandjo (013.315.999-03); Luciano da Ros 
(819.529.610-68); Marilyn Mafra Klamt (029.584.099-45); Michele Patricia Rode (074.718.609-01); Pablo 
Duz (038.519.370-07); Renan Furlan de Oliveira (369.450.448-66); Taise Cristina Plattau Arenhardt 

(074.168.399-71) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8069/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, 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-023.856/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Bernardo Eloi Klimkievicz (025.479.581-12); Gabriela Gomes de Lima 

(034.870.861-07); Gilberto Maia Pimenta (146.561.317-09); Giovanni Augusto Grasso (050.901.379-19); 

Italo de Oliveira Duarte (044.321.613-45); Lucas Karoll Morais Franco (945.656.781-87); Mairon 
Anderson Cordeiro Correa de Carvalho (941.335.302-68); Mauri Antunes Macedo Junior (032.790.581-

63); Renato Bertoldi Volkers (124.729.327-07); Sergio Ferreira de Moraes Junior (086.306.026-94) 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8070/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, 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-024.989/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alan de Meireles Bastos Campos (493.671.008-33); Carlos Alberto da Silva Correa 
(474.910.178-86) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8071/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, 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-025.005/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Carlos Rafael Pires Taques Leite de Almeida (978.520.072-87); Davi Piazza Pena 
(508.919.238-37); Lucas Gabriel de Menezes Araujo (149.378.446-36); Lucas Neves Salustino 

(167.551.367-86); Marcella Silva Lessa (162.528.747-01); Matheus Garcez Silva (184.260.907-61); 
Matheus Greco de Oliveira (061.764.867-00); Nicolas Oliveira Lopes (078.473.376-73) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8072/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, 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-025.011/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Carlos Eduardo Moreira Vansan (512.115.898-03); Claudio Ricardo dos Santos 

Filho (437.872.718-80); Davi Carvalho dos Santos (489.369.158-94); Gustavo Henrique Norder de Oliveira 
(485.183.848-42); Lucas Heliodorio dos Reis (375.978.048-22); Mateus Lima da Silva (484.382.328-76); 
Matheus Amaro Pimenta Muniz (512.913.188-60); Rafael Lepri Goncalves (431.142.878-24); Samuel da 

Silva Ramos (458.273.678-50); Tales Fernando Regert Leitao (470.373.288-20) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8073/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, 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-025.129/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Geisa Lourenco Ribeiro (058.536.447-85) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8074/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  
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1. Processo TC-006.694/2020-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 

1.1. Interessado: Maria da Conceicao Carvalho (169.919.663-04) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8075/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o Sr. Sergio Fernandes Martins interpôs anteriormente recurso de reconsideração 

contra o Acórdão 3.771/2015-TCU-2ª Câmara, conhecido e desprovido por intermédio do Acórdão 

5688/2020 - TCU - 2ª Câmara; 
Considerando que, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, “o recurso de reconsideração, que terá 

efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no 
Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo 
Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 30 

desta Lei”; 
considerando que, com fundamento no art. 278, § 3º, do Regimento Interno do TCU, a interposição 

de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; 
considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU 

no sentido de não conhecer do recurso em análise, por ser a segunda vez que o mesmo responsável o 

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

razões expostas pelo Relator, em não conhecer do expediente encaminhado pelo Sr. Sérgio Fernandes como 
recurso de reconsideração, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, sem prejuízo de que seja dada 
ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de 

Recursos deste Tribunal, ao interessado. 
1. Processo TC-005.651/2013-1 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Associacao Brasileira de Turismologos e Profissionais do Turismo 

(26.447.193/0001-17); Cristiano Henrique Lopes (027.868.686-96); Elzario Pereira da Silva Junior 

(287.693.504-00); Sergio Fernandes Martins (408.626.076-04) 
1.2. Recorrente: Sergio Fernandes Martins (408.626.076-04) 

1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 
1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do 

Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 
1.8. Representação legal: não há. 
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8076/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 
145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 166/2015 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 3/2/2015, Ata 2/2015, relativamente 

ao subitem “8”, alínea “c”, de modo que onde se lê: “aplicar aos Srs. Álvaro Martins Bisnetto, Edison 
Raposo Nogueira, Roberto Teixeira e à firma Prodestec - Projetos e Desenvolvimento Técnico Ltda. a 

multa”, leia-se: “aplicar ao Sr. Álvaro Martins Bisnetto e à firma Prodestec - Projetos e Desenvolvimento 
Técnico Ltda. a multa”, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 
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1. Processo TC-010.450/1997-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Apensos: 001.530/1993-3 (ACOMPANHAMENTO) 
1.2. Responsáveis: Antonio Carlos de Miranda Milet (180.552.906-44); Edison Raposo Nogueira 

(047.354.477-68); Luiz Eduardo Conde (540.588.997-00); Omar da Silveira Filho (510.447.657-04); 
Prodestec Projetos e Desenvolvimento Tecnico Ltda (27.106.863/0001-02); Roberto Hempel (674.142.227-
72); Roberto Teixeira (064.952.817-49); Álvaro Martins Bisnetto (270.402.167-87) 

1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesen). 

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

ACÓRDÃO Nº 8077/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão Acórdão 4984/2019 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na Sessão de 9/7/2019, Ata n° 23/2019, 

relativamente ao subitem “9.2.”, de modo que onde se lê: “e condená-las ao pagamento”, leia-se: “e 
condená-las, solidariamente, ao pagamento”, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora 
retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-034.217/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Celina Borges (116.713.118-50); CRB Projeto Cultural e Editora Eireli - ME 

(07.011.021/0001-51) 
1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

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 8078/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea “a”, e 169, inciso I, do Regimento Interno, 

em a) considerar o item 9.2.1 do Acórdão 6879/2016-TCU-2ª Câmara em cumprimento; b) considerar o 
item 9.2.2 do Acórdão 6879/2016-TCU-2ª Câmara cumprido; e c) determinar o apensamento do processo 
a seguir relacionado aos autos do TC-011.255/2015-3, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente 

deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-000.047/2020-1 (MONITORAMENTO) 

1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 
1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8079/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 
8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 1º, inciso XXIV, 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, 

inciso I e parágrafo único, todos do Regimento Interno-TCU, em conhecer da Representação abaixo 
identificada, para, no mérito, considerá-la procedente, abstendo-se, contudo, de adotar quaisquer 
providências antes da atuação do tomador de contas responsável pelo acompanhamento e análise dos fatos 
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reportados neste processo, e determinando, por conseguinte, o arquivamento do presente feito após 

cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 
1. Processo TC 012.544/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Autor da Representação: Ministério Público Federal (MPF). 
1.2. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Nacional (CEF), Fundação dos Economiários Federais 

(Funcef) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos 
de Pensão (SecexFinanças). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Encaminhamentos: 
1.7.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, determinar à Funcef que, 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, instaure tomada de contas 
especial com vistas a apurar as irregularidades ocorridas na aplicação de recursos financeiros da referida 
entidade fechada de previdência complementar no Fundo de Investimento em Participações RG Estaleiros 

(FIP RG Estaleiros), observando toda a documentação demandada pela Instrução Normativa deste Tribuna l 
(IN-TCU) nº 71, de 28/11/2012, e dispendendo especial atenção às seguintes providências: 

a) identificação de cada responsável, com a respectiva indicação do ato irregular e do nexo causal 
entre sua ação e o dano perpetrado à Funcef; 

b) comprovação documental do valuation realizado pela Rio Bravo Project Finance, bem como de 

comunicações corporativas e de toda a documentação utilizada para identificação dos atos irregulares, haja 
vista a imprescindibilidade desses elementos probatórios na consecução da verdade material; e 

c) individualização do débito atribuído a cada responsável na hipótese de verificação de dano ao 
erário, acompanhada da metodologia utilizada para sua quantificação; 

1.7.2. dar ciência do presente Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal e à Funcef, 

encaminhando- lhes cópia da instrução técnica de peça 37; 
1.7.3. determinar à SecexFinanças que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade 

com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema 
informatizado de controle de processos desta Corte de Contas. 

ACÓRDÃO Nº 8080/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-022.943/2020-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Marcos Niemeyer Moreira (115.730.581-49) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8081/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 
seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
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este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-023.002/2020-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Adnilma Rodrigues Lins (204.009.004-59); Adriana Lourenco de Sousa 
(281.566.764-91); Antonio Jose Guimaraes (236.777.674-15); Carmen Dulce Nobrega Henriques 
(154.592.094-04); Elce Glaucia de Oliveira Muniz (144.195.994-72); Jesse Barreto Severo (112.333.034-

49); Joao Tenorio Sobrinho (548.150.617-34); Jose Medeiros (136.284.884-00); Luciene Justino de Araujo 
(176.846.414-68); Sandra Lucia Costa do Nascimento (436.504.814-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8082/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 

seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-023.021/2020-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Adelino Hofman (621.488.697-87); Aloisio Farias (574.690.917-34); Bruno Lang 

(364.474.397-53); Edvaldo Pereira Calaes (451.304.187-00); Geraldo Gouvea (364.297.677-87); Joao 
Dervi Gerlin (815.125.548-04); Jorge Liberato (302.790.387-04); Oscar dos Santos Pereira (395.024.307-
00); Paulo Cezar Oliveira Martins (478.963.707-78); Valderly Giuberti (283.271.017-49) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8083/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 

seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-023.060/2020-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Ana Cristina Carvalho de Araujo Macedo (874.674.967-53); Edina Paes Leme 

Correa (700.416.367-91); Evina Lopes Tranqueira (121.500.101-00); Irislene Mariana Rodrigues 
(649.363.257-91); Marcia Tavares dos Reis (379.793.531-53); Milton Pimenta (604.047.287-15); Rita de 

Cassia Andrade Rodrigues (650.532.737-15); Robert Jorge Pereira dos Santos (607.926.807-82); Samuel 
Ribeiro da Silva (553.817.667-34); Savio Tadeu de Assis Pereira (573.655.557-34) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8084/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 
seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-023.076/2020-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Francisco Montandon Guilhermino (661.992.637-15); Jose Carlos Messias de Sant 
Anna (336.603.287-15); Paolo Zanfagnini (511.259.197-87); Paulo Cesar Kuhn Gondim (455.784.607-63); 
Vera Lucia Maria da Silva (505.270.967-68) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8085/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 

seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-023.098/2020-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Arlete Salarini (637.277.907-25); Eline Siqueira Costa (501.068.997-91); Elizabeth 

Taboada de Andrade Pinheiro (446.581.417-87); Francisco Alberto dos Santos Junior (503.336.407-30); 
Francisco de Assis Ferreira Porto (503.183.577-04); Luciano Souza de Paula (689.536.237-15); Roseli 

Parreira Campanati (782.423.127-53); Soraya Salgado de Castro Fonseca (514.007.746-91); Teresa 
Cristina Esteves de Carvalho (869.025.397-15); Zelia dos Santos Lopes (571.120.617-68) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8086/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 
seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 

este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-023.139/2020-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Antonio Carlos Liron (916.401.568-87); Carlos Roberto Beganskas (677.609.378-

49); Cleide Francisca Rodrigues (086.800.568-12); Erivaldo Costa do Nascimento (012.370.268-22); 

Leonisio Gomes Pereira de Moraes (518.269.258-72); Maria de Lourdes da Silva (100.870.444-04); Rosana 
Rocha Marcello (045.105.638-84); Tania Aparecida Barbosa (074.031.778-43); Teofilo Marcelo Gomes 

Cardoso (110.646.175-49); Washington Jose dos Santos (933.720.518-15) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8087/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 

seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-023.200/2020-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Ivanildo Lopes da Silva (084.590.964-91); Joao Bosco Machado (134.901.331-53); 

Luizmar Fernandes de Mello (284.431.956-49); Marco Aurelio de Campos Tavares (454.968.386-49); 
Maria Elizabeth dos Santos Andrade (566.085.866-04); Maria Lucia Leite Becker (589.011.750-53); 
Martha Maria dos Santos (328.078.645-20); Nilton Souza de Oliveira (301.198.474-34); Normando Pinto 

de Lemos Filho (154.152.871-91); Paulo Cezar Soares Pimentel (528.984.076-15) 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8088/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 
seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 

este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-023.244/2020-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Bryon Richard Hall (603.397.307-06); Joao de Deus de Araujo (288.987.961-53); 
Jose Waldo Martinez Espinosa (026.599.958-85); Maria do Rosario Rodrigues Silva (082.952.981-00); 

Osmar Alves de Souza (131.251.091-91) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8089/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 
seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-023.246/2020-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Juarez Cirino dos Santos (136.836.919-72); Liliana Maria Labronici (357.742.909-
72); Meire Aparecida dos Santos (595.059.079-15) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 
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1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8090/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1º e 2º, do Regimento 

Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir 
relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-024.002/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Caroliny Minely da Silva Santos (016.622.674-28); Isis Kelly dos Santos 
(079.241.644-99); Kleyton Santos de Medeiros (079.779.074-88); Matheus Gamino Gomes (972.646.010-
72); Nelson Rubens Coutinho Filho (683.506.867-15); Paula Fabiane Pinheiro do Nascimento 

(068.977.804-05); Renata Almeida de Paiva (061.610.384-04); Roger Kreutz Immich (964.035.190-34); 
Rommel Soares de Araujo (104.098.894-66); Tatiana Maria Nobrega Elias (029.403.394-73) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8091/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1º e 2º, do Regimento 
Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir 

relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-024.016/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Bruno Cesar Conceicao dos Santos (034.025.325-81); Fernando Nagib Marcos 

Coelho (067.785.439-06); Isabel Cristina de Oliveira Magalhaes Amorim (081.626.824-06); Joseane 
Figueredo Rosa (029.740.065-74); Leonardo de Oliveira Barros (394.926.778-65); Luis Henrique Cardozo 
Amorin (345.132.048-77); Mara Vanessa Fonseca Dutra (220.225.461-72); Maria Luiza Andrade da Silva 

(027.771.875-92); Maria Luiza Silveira de Carvalho (221.317.258-76); Wagner Ferreira Magalhaes 
(020.434.005-50) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8092/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1º e 2º, do Regimento 
Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir 

relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
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1. Processo TC-024.998/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Andre Luis Oliveira dos Santos (566.082.502-82); Fabio Melo dos Reis 
(003.370.552-62); Flavia Danielle Amaral Silva (713.415.872-15); Lennon William Martins Gemaque 

Rodrigues (002.078.932-76); Sarah Paranhos da Silva Goncalves (428.235.362-72); Yolando Rodrigues da 
Conceicao (479.821.522-87) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8093/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1º e 2º, do Regimento 
Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir 
relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 

Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-025.169/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Jair Wyzykowski (590.885.590-15); James Lima Chaves (002.748.745-80); Jamille 

Sampaio Berhends (023.004.745-90); Janaina Assis Faleiro Lopes (033.431.225-64); Jaqueline Barreto Le 

(900.378.045-53); Jefferson Parreira de Lima (026.284.481-81) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8094/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 
seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 

este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-007.614/2019-5 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Antonio Andre Avelar da Costa Ferreira (508.020.462-15); Carla Regina Willems 
(899.910.010-34); Clarice Saldanha Guimaraes Martinez (157.117.677-20); Eduardo Ranieri Tonelotto 

Bomfim (006.845.802-92); Gabriel Guimaraes Rosa de Lima (036.139.742-90); Gedeilza Guimaraes de 
Freitas (386.306.482-87); Genoeva Olalia Tonelotto (303.197.490-53); Jose Andre Costa Ferreira Neto 
(507.888.332-00); Lais Vieira da Costa Ferreira (507.888.412-20); Maria Luzia Avelar da Costa Ferreira 

(508.020.542-34); Maria de Fatima Germano da Costa Ferreira (486.264.492-91); Marta Vieira da Costa 
Ferreira (507.888.502-10); Nereide Rejani Gonçalves (009.005.422-92); Paula Beatriz Tonelotto Bomfim 

(020.031.212-00); Thauane Tais Deecken Martinez (042.172.982-18) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8095/2020 - TCU - 2ª Câmara 

VISTO, relacionado e discutido estes autos de concessão de Pensão Civil em favor de beneficiária de 
ex-servidor do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta), cujo ato foi encaminhado 

a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 
78/2018. 

Considerando que, além das críticas automatizadas pelo Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (Siape), Sisobi e do e-Pessoal; há verificação humana adicional no caso de haver alertas 
do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. 

Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, 

e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1º, inciso V, e 39, incis o 

II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e art. 260, 
§ 5º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, 
tendo em vista o falecimento da beneficiária, conforme dispõe o art. 7º da Resolução TCU nº 206/2007, 
alterada pela Resolução 237/2010. 

b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-018.463/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessado: Francisco de Assis Marques de Lima (042.998.332-87) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8096/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 
seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 

este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-022.915/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: Antonia Alayde da Luz (925.805.219-68); Catarina Rodrigues Oliveira 

(075.830.501-03); Marcia Aparecida de Freitas Medeiros (786.868.658-87); Marcia Regina de Araujo 

Salim (552.117.631-49); Marcia Rosario Damascena Lopes Toledo (354.219.674-68); Maria Cecilia de 
Araujo Oliveira (063.683.741-60); Solange Maria Carvalho Mello (223.179.101-34) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8097/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 

seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
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1. Processo TC-040.645/2019-3 (REFORMA) 

1.1. Interessados: Leonam Batista Lopes (117.128.407-11); Wilson da Silva Gomes (113.953.267-
70) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8098/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a 

seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a 
este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-040.804/2019-4 (REFORMA) 
1.1. Interessados: Diogo Cardoso (007.595.725-69); Jorge Aurelio Moreira (038.823.847-00); 

Natanael Souza Cardoso (051.769.207-43) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 
1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8099/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do 
Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado nº 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribuna l 

de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 
5419/2020-2ª Câmara - TCU de minha relatoria, prolatado na Sessão de 19/05/2020, Ata nº 15/2020, 
relativamente ao subitem 9.1, para que: 

Onde se lê: 
“ 9.1. com fundamento nos artigos (...) e conferindo a seguinte redação aos itens 9.6 e 9.12 do mesmo 

acórdão:  
 9.6. aplicar ao Sr. João Batista da Silva (099.112.514-20) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 

8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 

notificações, para comprovar, 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 de 

publicação deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da 
legislação em vigor;” 

Leia-se:  

“9.1. com fundamento nos artigos (...) e conferindo a seguinte redação aos itens 9.6 e 9.12 do mesmo 
acórdão:  

 9.6. aplicar ao Sr. João Batista da Silva (099.112.514-20) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das 
notificações, para comprovar, 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 deste 
acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em 

vigor;” 
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Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o 
presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-046.846/2012-3 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (PRESTAÇÃO DE 
CONTAS - Exercício: 2011) 

1.1. Apensos: 006.997/2013-9 (SOLICITAÇÃO); 010.023/2015-1 (SOLICITAÇÃO); 022.397/2014-

0 (SOLICITAÇÃO); 028.255/2014-3 (SOLICITAÇÃO); 015.911/2020-9 (MONITORAMENTO); 
002.727/2016-1 (SOLICITAÇÃO) 

1.2. Recorrente: Rômulo Soares Polari (003.406.424-91) 
1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 
1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 

1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da 
Educação (SecexEduc). 

1.8. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros; Dimas Martins Filho 

(7545/OAB-GO) e outros; Adelmar Azevedo Régis (10237/OAB-PB) e outros.  
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8100/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II; 18 

e 23, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento 

Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva referente à 
devolução intempestiva dos recursos, e dar quitação, conforme os pareceres emitidos nos autos pela 

Unidade Técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando ao responsável que o presente 
Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-003.885/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Osmarildo Alves de Sousa (478.059.191-00) 
1.2. Órgão/Entidade: Município de Águas Lindas de Goiás - GO 

1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Elaine Guimarães da Silva Peixoto (OAB-GO 26.871) 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8101/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de 

Monitoramento instaurado para verificação do cumprimento dos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 14.031/2018-

TCU-1ª Câmara (peça 2), de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, e item 1.7 do Acórdão 4.284/2019-
TCU-2ª Câmara (peça 3), de minha relatoria, referentes a irregularidades ocorridas na Companhia Docas 

do Rio Grande do Norte (Codern), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento 
Interno/TCU, ACORDAM em: 

a) considerar cumpridas, pelos responsáveis, as determinações constantes dos itens 1.7 e 1.8 do 

Acórdão 14.031/2018-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, e item 1.7 do 
Acórdão 4.284/2019-TCU-2ª Câmara, de minha relatoria;  

b) encaminhar o Acórdão ao Ministério da Infraestrutura (MInfra), órgão que sucedeu 
institucionalmente o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da 

Economia, à Casa Civil da Presidência da República, e à Companhia Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern), informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 
c) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RI-TCU. 
1. Processo TC-024.711/2020-9 (MONITORAMENTO) 
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1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária 
(SeinfraPor). 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8102/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Trata-se de processo consolidado com oito atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do 
Departamento de Polícia Federal. 

Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs considerar os atos 

prejudicados, por perda de objeto, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno (RITCU), em 
face de exclusão no Sistema Integrado de Administração de Pessoal - Siape (peças 11-12); 

considerando, todavia, que não constam do Siape registros de exclusão das aposentadorias de Luiz 
Mario Gay Serpa Daiello (peça 2) e Tatiana Quevedo Marimon da Cunha (peça 5); 

considerando que a exclusão da aposentadoria de Tatiana Quevedo Marimon da Cunha, constante do 

sistema, diz respeito ao cargo anteriormente ocupado pela inativa no mesmo órgão (peça 13); 
considerando que esses dois interessados receberam proventos relativos ao mês de junho de 2020, 

consoante denotam os contracheques acostados às peças 14 e 15; 
os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 

aposentadoria a Luiz Mario Gay Serpa Daiello (peça 2) e Tatiana Quevedo Marimon da Cunha (peça 5); 
b) com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno, considerar prejudicados, por perda de 

objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos demais interessados relacionados abaixo. 

1. Processo TC-000.777/2020-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Classe de Assunto: V. 

1.2. Interessados: Antonio Carlos do Valle (CPF 342.085.697-00); Euclides Martins Jardim (CPF 
090.556.811-72); Jonathas de Sousa Oliveira (CPF 202.558.293-53); Jose Eduardo Marques de Carvalho 
(CPF 148.304.772-53); Luiz Mario Gay Serpa Daiello (CPF 168.732.540-53); Matuzalem dos Santos (CPF 

238.384.260-53); Tatiana Quevedo Marimon da Cunha (CPF 806.448.720-04) e Wilson Suzano Pereira 
Bruno (CPF 411.274.717-91). 

1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8103/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Trata-se de atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde no Estado do Amazonas. 
Considerando que, em atendimento à determinação emanada do Acórdão 849/2019 - 2ª Câmara (rel. 

min. Augusto Nardes, Processo TC 036.254/2018-5), a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) 
diligenciou o órgão de origem em busca de informações detalhadas sobre os presentes atos; 

considerando, diante dos novos documentos juntados aos autos, especialmente das cópias dos mapas 

de tempo de contribuição dos interessados, que as situações dos atos em exame denotam preenchimento 
dos requisitos previstos no art. 2º da Emenda Constitucional 41/2003; 

considerando que os interessados se aposentaram voluntariamente, com proventos integrais, com 
fundamento nas disposições contidas no art. 40, inciso III, alínea “a”, §§ 3º e 17 da Constituição Federal, 
com redação dada pela EC 41/2003; 
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considerando, no tocante ao ato relativo a Luiz Gomes Lopes, que o tempo rural informado em seu 

formulário diz respeito, em verdade, a tempo de contribuição em empresa privada, conforme reconhece o 
órgão ao consignar, inclusive, que providenciou o registro de ato de alteração no sistema e-Pessoal; 

considerando que Francisco Ermelindo Santana faleceu em 16/4/2020; 
os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno, considerar prejudicado, por perda de 
objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Francisco Ermelindo Santana; 

b) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 
aposentadoria dos demais interessados relacionados abaixo; 

c) autorizar a Sefip a promover os ajustes necessários para correção dos fundamentos legais dos atos 
em sistemas informatizados.  

1. Processo TC-005.302/2019-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Classe de Assunto: V. 
1.2. Interessados: Francisco Ermelindo Santana (CPF 053.310.562-53); Lucia Ferreira Viana (CPF 

193.271.452-91); Luiz Gomes Lopes (CPF 078.358.092-49) e Rita De Cassia Albuquerque Bulcao Romano 
(CPF 068.549.232-04). 

1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8104/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Trata-se de processo consolidado com dez atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do 

Departamento de Polícia Federal. 
Considerando que Antônio Clemente Rebello de Souza - referente ao ato inserto à peça 3 - faleceu 

em 22/1/1997, consoante denota consulta ao Sistema Integrado de Administração de Pessoal (peça 15); 
considerando que o fundamento legal constante do ato referente a Marian Miranda de Andrade (peça 

11) está incorreto - o código informado (1-1-9335-0) corresponde à aposentadoria por invalidez permanente 

com proventos integrais -, visto que o código correto (1-1-9336-0) deve corresponder à aposentadoria por 
invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme evidenciam as 

provas dos autos (peça 13, p. 5, e peça 16); 
os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno, considerar prejudicado, por perda de 
objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Antônio Clemente Rebello de Souza; 

b) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 
aposentadoria dos demais interessados relacionados abaixo; 

c) autorizar a Sefip a promover os ajustes necessários para correção do fundamento legal do ato 
relativo a Marian Miranda de Andrade (peça 11). 

1. Processo TC-005.387/2020-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Classe de Assunto: V. 
1.2. Interessados: Alano Sales Gondim (CPF 060.060.273-72); Antonio Clemente Rebello de Souza 

(CPF 005.638.112-34); Antonio Silas de Souza (CPF 119.469.201-00); Ary Coelho Estevam (CPF 
002.230.771-00); Gizelda Oliveira Castro Silva (CPF 786.419.007-30); Leolina Moreira Carneiro (CPF 

478.521.787-15); Lucia Duda Valerio dos Santos (CPF 244.884.611-15); Luiz Ferreira Soares Filho (CPF 
044.668.373-68); Maria Angela Ferreira (CPF 587.428.837-68) e Marian Miranda de Andrade (CPF 
371.896.621-20). 

1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 
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1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 

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

ACÓRDÃO Nº 8105/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Trata-se de monitoramento das determinações consubstanciadas no Acórdão 2.047/2008 - 2ª Câmara 
(rel. min. Aroldo Cedraz), que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores 

da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em razão de incorporação, por decisão judicia l, 
de percentual relativo a plano econômico (URP-26,05%), sem que fossem consideradas, para fins de 
absorção, as novas estruturas remuneratórias implantadas após o provimento jurisdicional. 

Considerando que ações de monitoramento anteriores demonstraram continuidade no pagamento da 
aludida rubrica a Alice Teresinha Pacheco Russomanno, Antonio de Pinho Maçada, Cleber Mendes, 

Dorvalina Solano de Medeiros, Ione Franco Nunes, Maria Noel Gioia Borca de Coch, Oscar Dario de Mello 
Terra e Volnei Costa Damasceno, o que resultou em nova determinação à FURG para que recalculasse ou 
absorvesse os montantes pagos de forma irregular a esses inativos, mediante o Acórdão 6/2014-TCU-2ª 

Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz) - peça 20; 
considerando que a universidade, mais uma vez, não cumpriu ao comando deste Tribunal, a ex-reitora 

(Cleuza Maria Sobral Dias) foi chamada em audiência por esse motivo, conforme autorizado pelo Acórdão 
9.403/2015 - 2ª Câmara (rel. min. Augusto Nardes) - peça 31; 

considerando que, por meio de pesquisa ao sistema Siape/AEP, em 24/6/2020, a Secretaria de 

Fiscalização de Pessoal (Sefip) constatou que a parcela URP-26,05% não consta mais dos proventos dos 
inativos (peça 82); 

considerando que a defesa apresentada pela ex-reitora trouxe à tona provimentos jurisdiciona is 
específicos a cada um dos interessados, além do exarado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 
5002319-21.2012.404.7101/RS - cuja sentença apenas impediu a devolução dos valores percebidos pelos 

aposentados, a título da aludida parcela, até a data de prolação da decisão, em 13/2/2013 (peça 34, p. 55); 
considerando que o exame dessas outras decisões, promovido pela unidade técnica, denota que, à 

exceção das situações de Cleber Mendes e Antonio de Pinho Maçada, a FURG manteve os pagamentos da 
rubrica nos proventos sem que houvesse amparo judicial, o que enseja nova determinação à entidade com 
vistas ao ressarcimento das quantias indevidamente auferidas pelos inativos, mediante observância do 

devido processo legal; 
considerando, portanto, que houve atendimento parcial das determinações emanadas dos Acórdãos 

2.047/2008 e 6/2014 da 2ª Câmara, bem como que os reflexos das várias ações judiciais não eram de simples 
interpretação pela gestora máxima da entidade, por demandar análise da procuradoria federal e de outras 
instâncias e influir no tempo de resposta para atendimento às mencionadas determinações; 

os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao 

TCU, em: 
a) considerar parcialmente atendidas as determinações feitas à FURG por intermédio dos Acórdãos 

2.047/2008 e 6/2014 da 2ª Câmara; 

b) acolher as razões de justificativa apresentadas por Cleuza Maria Sobral Dias. 
1. Processo TC-012.271/2007-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Classe de Assunto: V. 
1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande, com fundamento no disposto no 

art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 
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1.7.1.1. apure, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, as quantias indevidamente 
recebidas pelos inativos Alice Teresinha Pacheco Russomano, Ione Franco Nunes e Volnei Costa 

Damasceno, a título de URP (26,05%), sem amparo judicial, em atenção ao comando emanado do Acórdão 
6/2014 - 2ª Câmara, nos períodos entre as datas das decisões da Justiça Federal (primeiro ou segundo graus) 
que indeferiram pleitos ou reformaram provimentos anteriores até as datas de supressões nos proventos dos 

interessados, em dezembro/2017, dezembro/2017 e novembro/2016, respectivamente, para fins de 
restituição ao erário, nos termos dispostos no art. 46 da Lei 8.112/1990, sem prejuízo da obrigatoriedade de 

comprovar a este Tribunal as medidas adotadas; 
1.7.1.2. envie novos atos de concessão de aposentadoria, via sistema e-Pessoal, em favor de Alice 

Teresinha Pacheco Russomano, Dorvalina Solano de Medeiros, Oscar Dario de Mello Terra e Volnei Costa 

Damasceno, bem como o ato da pensão civil instituída por Cleber Mendes, livres das irregularidades 
apontadas pelos Acórdãos 2.047/2008 - 2ª Câmara e 6/2014 - 2ª Câmara; 

1.7.2. autorizar o envio das informações necessárias ao acompanhamento da Ação 5000993-
89.2013.404.7101, em trâmite na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ao Departamento de Assuntos 
Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, para adoção das providências cabíveis, com ciência da Conjur 

e da Procuradoria Federal junto à FURG, em atenção à Questão de Ordem 4/2011. 

ACÓRDÃO Nº 8106/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados. 

1. Processo TC-019.345/2020-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Classe de Assunto: V. 
1.2. Interessados: Anelise Ribeiro da Silva (CPF 635.679.030-04); Gildo Feitosa da Silva (CPF 

127.137.165-00); Guilherme Alberto Borges Araujo (CPF 089.091.213-00); Jefferson Luis Goncalves dos 
Santos (CPF 964.962.157-15); Jorge Teixeira da Rocha (CPF 351.400.387-49); Luiz Roberto Wolf (CPF 

316.880.479-72); Marlena Aires Pinheiro Clemente (CPF 903.793.574-53); Sara Sousa Barros de Carvalho 
(CPF 676.792.003-78); Sergio Luiz Valiatti Passabon (CPF 000.295.037-52) e Simone Aparecida Liebl 
(CPF 780.481.929-34). 

1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8107/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados. 

1. Processo TC-023.179/2020-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Classe de Assunto: V. 
1.2. Interessados: Joao de Deus Almeida (CPF 076.094.773-20); Jose de Jesus Lima Campos (CPF 

075.547.963-72) e Maria de Fatima Ribeiro Franco Lauande (CPF 076.475.493-91). 
1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
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1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8108/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar 

legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Maria Iodete Motta Souza Machado. 
1. Processo TC-027.937/2019-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Classe de Assunto: V. 
1.2. Interessada: Maria Iodete Motta Souza Machado (CPF 021.476.329-37). 
1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8109/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar 
legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 

1. Processo TC-023.792/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Classe de Assunto: IV. 

1.2. Interessados: Alethea Zago (CPF 951.749.820-91); Fernando Franco Codevilla (CPF 
971.171.530-91); Giovani Sturmer (CPF 655.588.550-53); Guilherme Silva Nunes (CPF 041.490.119-31); 
Luis Henrique Carvalho Rosa (CPF 010.923.020-50); Marcos Vinicius Correa Ledel (CPF 023.606.820-

24); Mauro de Medeiros (CPF 006.416.400-48); Micheli Mainardi Pillat (CPF 009.768.860-65); Valeria 
Dal Pra (CPF 007.081.250-00) e Wagner Villanova Longhi (CPF 026.957.470-04). 

1.3. Unidade: Universidade Federal de Santa Maria. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8110/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar 

legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 
1. Processo TC-023.841/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Classe de Assunto: IV. 

1.2. Interessados: Carolina Oliveira Ornela (CPF 015.777.766-90); Celia Germana Lisboa Araujo 
(CPF 056.175.414-47); Denis Felipe de Lima Costa (CPF 021.964.801-85); Felipe Silva Villarino (CPF 

118.420.867-07); Italo Uelisson Silva Souza (CPF 048.534.415-73); Jade Malacarne Mendonca (CPF 
123.069.887-65); Kajmacleyne Silva Seidel Porto Lima (CPF 125.811.647-27); Lucas Ricken de Abreu 
(CPF 071.250.319-60); Samy Dawood (CPF 028.512.219-30) e Saulo Anderson Henrique Andrade (CPF 

025.014.585-59). 
1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
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1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8111/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar 

legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 
1. Processo TC-023.852/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Classe de Assunto: IV. 
1.2. Interessados: Augusto Santos Moreira (CPF 088.044.739-75); Carolina do Nascimento Ferreira 

Lopes (CPF 064.029.875-30); Evaner Mazorana de Assis (CPF 082.038.119-57); Flavio Vidigal Mendes 

(CPF 110.946.826-16); Geovane Correia Sales (CPF 093.726.407-51); Jose Ademir Machado Nogueira 
Filho (CPF 033.497.043-10); Josimar Rissi (CPF 065.393.329-04); Lua Mazille Vieira Varanda (CPF 

026.991.771-30); Pedro Henrique Galvao Santos (CPF 042.547.815-71) e Victor Pinheiro Faria (CPF 
031.711.891-94). 

1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8112/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar 
legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 

1. Processo TC-023.979/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Classe de Assunto: IV. 

1.2. Interessados: Jaiza de Souza Soares (CPF 787.745.862-20); Luciana Lobato Silva (CPF 
000.218.642-09) e Otiniel dos Santos Dias (CPF 009.232.982-90). 

1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8113/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar 
legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Suely Maria de Lima. 

1. Processo TC-024.849/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Classe de Assunto: IV. 

1.2. Interessada: Suely Maria de Lima (CPF 880.729.324-20). 
1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8114/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 

Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar 
legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 

1. Processo TC-004.382/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Classe de Assunto: V. 
1.2. Interessadas: Altina Carneiro dos Santos (CPF 268.591.141-34); Inaya Barbariz Alcantara de 

Carvalho (CPF 436.525.067-15) e Joaquina Carvalho de Almeida Vieira de Lima (CPF 393.397.777-00). 
1.3. Unidade: Tribunal de Contas da União. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8115/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Vista esta solicitação encaminhada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica de prorrogação 
do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelo Acórdão 6.738/2020 - 2ª Câmara, 

comunicadas pelo Ofício 32835/2020-TCU/Seproc, 
os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Pessoal e com fundamento nos arts. 

183, parágrafo único, e 185, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada 
pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica e conceder-lhe mais 30 (trinta) dias para atendimento 

integral das determinações do Acórdão 6.738/2020 - 2ª Câmara. 
1. Processo TC-013.558/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Classe de Assunto: V. 

1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8116/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Trata-se de prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Acre, relativa ao exercício de 2017. 

Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - 

SecexAgroAmbiental, com anuência de seu corpo dirigente, concluiu serem adequadas as recomendações 
formuladas pela Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República para sanear 

as impropriedades identificadas, bem como para mitigar os riscos delas decorrentes, as quais deverão ser 
acompanhadas nas próximas contas da unidade; 

considerando a proposta de julgamento pela regularidade das contas de Sebastião da Silva, tendo em 

vista ter sido superintendente regional por curto período de tempo (20/12 a 31/12/2017) e não ter tido 
nenhuma falha a ele atribuída pelo controle interno; 

considerando que os fatores motivadores das ressalvas no julgamento das contas de Eduardo Ambros 
Ribeiro e Maria Cristina Benvinda Fernandes foram: (i) procedimentos iniciais voltados para a aquisição 
de novos imóveis não respaldados por instrumentos de planejamento atualizados e fragilidades dos 

controles internos administrativos voltados para a gestão dos imóveis destinados à reforma agrária; (ii) 
inconformidades nos controles sobre a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, como 

ausência de segregação de funções e o registro de documentos com impacto orçamentário, financeiro e 
patrimonial emitidos sem a respectiva conformidade documental; e (iii) recorrente morosidade no processo 
de prestação de contas das transferências voluntárias; 
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considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou concordância com as conclusões 

alcançadas pela unidade instrutiva; 
os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, 
incisos I e II, 17, 18 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e arts. 1º, inciso I, 169, inciso III, 207, 208, §2º, e 
214, inciso I, do Regimento Interno, em: 

a) julgar regulares as contas de Sebastião da Silva e dar-lhe quitação plena;  
b) julgar regulares com ressalva as contas de Eduardo Ambros Ribeiro e Maria Cristina Benvinda 

Fernandes e dar-lhes quitação; 
c) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica à peça 11 à Superintendênc ia 

Regional do Incra no Estado do Acre;  

d) fazer a determinação e dar ciência das ocorrências registradas nos subitens 1.8 deste acórdão; e  
e) arquivar o processo. 

1. Processo TC-002.078/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2017) 
1.1. Classe de Assunto: II. 
1.2. Responsáveis: Eduardo Ambros Ribeiro (CPF 758.946.102-49), Maria Cristina Benvinda 

Fernandes (CPF 028.208.382-00) e Sebastião da Silva (CPF 047.629.242-53). 
1.3. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - 

SecexAgroAmbiental. 
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações e Ciências: 
1.8.1. determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre, com fundamento no art. 

208, § 2º, do Regimento Interno/TCU que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente plano de ação com 

vistas à adoção de medidas efetivas para a identificação dos imóveis rurais destinados à reforma agrária, 
bem como o seu consequente registro contábil em valores atualizados, para refletir, nos demonstrativos 

contábeis da unidade, o real patrimônio sob sua responsabilidade, em cumprimento ao subitem 9.2.6 do 
Acórdão 557/2004 - Plenário e aos arts. 98 e 102, II, “a”, do Regimento Interno - Portaria Incra 338/2018, 
de 9/3/2018; 

1.8.2. dar ciência à Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre sobre as seguintes  
impropriedades detectadas durante o exercício de 2017: 

1.8.2.1. não adoção de procedimentos iniciais e necessários para aquisição de imóveis amparados por 
instrumentos de planejamento atualizados e da atuação sem o conhecimento do total de imóveis já 
adquiridos pela Superintendência fere o art. 111, II, “a” e “g”, do Regimento Interno - Portaria Incra 

49/2017, de 31/1/2017, o art. 35 do Estatuto da Terra (Lei 4504/1964), c/c Art. 2º do Decreto-lei 1.110/1970, 
além do art. 2º da Portaria MDA 6/2013, do Módulo I do Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicia l, 

aprovado pela Norma de Execução Incra/ST 52, de 25/10/2006, e o art. 2º e § 2º do art. 3º da Instrução 
Normativa Incra 83/2015; 

1.8.2.2. não observância ao princípio da segregação de funções, uma vez que ocorre o acúmulo de 

atribuições por servidores responsáveis por atividades de Conformidade de Gestão e Conformidade 
Contábil, contrariando o art. 8º, incisos I, V e VII, §1º, do Decreto 6.976/2009, o item 3.9.1 da Macrofunção 

SIAFI 02.03.14 - Conformidade de Registro de Gestão e o art. 11, III, “b”, da Instrução Normativa Conjunta 
MP/CGU 01/2016; 

1.8.2.3. morosidade na análise de prestação de contas das entidades convenentes, em desacordo com 

a legislação que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira (art. 31 da Instrução Normativa 
STN 01, de 15/1/1997, art. 60 da Portaria Interministerial 127, de 29/5/2008, art. 76 da Portaria 

Interministerial 507, de 24/11/2011, e art. 64 da Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016); 
1.8.2.4. inconformidades que impactam significativamente na fidedignidade dos demonstrativos 

contábeis da unidade, como não atualização das contas 121110301 - Empréstimos Concedidos a Receber e 

121219808 - Créditos a Receber - Regularização Fundiária, ausência de registros de depreciação de bens 
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móveis e pendência de regularização dos saldos constantes nas contas “Bens Móveis a Alienar” e “Bens 

Móveis Não Localizados”. 

ACÓRDÃO Nº 8117/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Trata-se de prestação de contas anual do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
relativa ao exercício de 2015. 

O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5° 

da Instrução Normativa TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa TCU 134/2013. 
Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação realizou a análise 

dos principais aspectos da gestão a partir das conclusões da Controladoria-Geral da União - CGU, 
constantes de seu relatório anual de contas; 

considerando que a CGU opina pela regularidade com ressalva das contas de alguns responsáveis, 

ante impropriedades detectadas; 
considerando, contudo, que a SecexEducação entende que: 

i) não foi identificado prejuízo ao erário; 
ii) o FNDE já iniciou ações no sentido de adotar as medidas indicadas pelo controle interno para 

correção das impropriedades apontadas; 

iii) as recomendações da CGU mostram-se suficientes para correção de impropriedades e aumento da 
eficiência e eficácia da gestão; 

considerando que processo de gestão das prestações de contas do FNDE, tratado no TC 
027.076/2016-4, deverá ser acompanhado pelos órgãos de controle interno e externo até sua efetiva 
implementação, tendo em vista sua importância estratégica no âmbito da autarquia; 

considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela 
regularidade das contas com quitação plena aos gestores; 

os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, 
inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento 

Interno, em: 
a) julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; 

b) fazer a recomendação constante do subitem 1.8.2, abaixo; 
c) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca de sua prática reiterada 

no envio de rol de responsáveis sem os períodos de substituição e os dados dos respectivos substitutos, 

ensejando ano após ano a realização de diligência por parte deste Tribunal para sanear essa deficiência na 
apresentação dos dados (itens 14 a 16 da instrução da unidade técnica - peça 21); 

d) considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.3.1 do Acórdão 5.454/2012 - 2ª 
Câmara (Ministro Relator Aroldo Cedraz), tendo em vista a instauração das tomadas de contas especiais 
relacionadas aos convênios 834097/2006 (Siafi 577206) e 828059/2006 (Siafi 579326), e encerrar os 

respectivos monitoramentos (itens 187 a 193 da instrução da unidade técnica - peça 21); 
e) considerar cumpridas as deliberações constantes dos subitens 1.8.2 e 1.8.3 do Acórdão 1.697/2014 

- Plenário (itens 182 a 186 da instrução da unidade técnica - peça 21); 
f) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 21 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE. 

1. Processo TC-029.092/2016-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 
1.1. Classe de Assunto: II. 

1.2. Responsáveis: Alessio Trindade de Barros (CPF 601.796.274-49); Albaneide Maria Lima 
Peixinho (CPF 153.204.215-91); Andreia Couto Ribeiro (CPF 359.184.891-34); Antonio Correa Neto (CPF 
244.743.801-00); Arnobio Marques de Almeida Junior (CPF 183.138.502-30); Flavio Carlos Pereira (CPF 

020.030.788-60); Gina Claudia Loubach (CPF 343.302.911-34); Jorge Rodrigo Araujo Messias (CPF 
826.288.073-00); Jose Francisco Soares (CPF 133.666.616-15); Jose Guilherme Moreira Ribeiro (CPF 

357.969.281-04); Jose Henrique Paim Fernandes (CPF 419.944.340-15); Jose Maria Rodrigues de Souza 
(CPF 241.053.501-10); Julio Cezar da Camara Ribeiro Viana (CPF 981.437.604-30); Leilane Mendes 
Barradas (CPF 910.164.791-15); Leonardo Milhomem Rezende (CPF 000.300.471-61); Luiz Claudio 

Costa (CPF 235.889.696-91); Macae Maria Evaristo dos Santos (CPF 509.540.326-91); Marco Antonio de 
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Oliveira (CPF 005.863.418-54); Maria Beatriz Moreira Luce (CPF 014.210.180-04); Maria Fernanda 

Nogueira Bittencourt (CPF 602.966.901-04); Marly Librelon Pires (CPF 733.807.096-20); Marta Wendel 
Abramo (CPF 164.269.078-39); Mauro Candido Moura (CPF 516.417.041-87); Rafael Pereira Torino (CPF 

732.074.460-00); Renilda Peres de Lima (CPF 229.736.131-91); Romeu Weliton Caputo (CPF 
030.868.756-66); Rosana Itajahy Lopes (CPF 462.328.001-25); Yvelise Freitas de Souza Arco Verde (CPF 
392.820.159-04). 

1.3. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 
1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.8.1. determinar que o monitoramento da deliberação objeto do subitem 1.6 do Acórdão 2.795/2014 

- Plenário continue sendo realizado no TC 035.899/2015-8 (prestação de contas do FNDE relativas ao 
exercício de 2014), considerando que já foram realizadas análises naquele processo e que o mesmo ainda 
está pendente de instrução de mérito (itens 194 a 200 da instrução da unidade técnica - peça 21); 

1.8.2. recomendar ao FNDE, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 
que avalie a conveniência e a oportunidade de se abster de ceder servidores a outros órgãos/entidades da 

administração pública, bem como conceder, por ato discricionário, afastamentos aos seus servidores de 
carreira enquanto não superadas suas questões relativas a déficit de pessoal, com vistas à não diminuição 
de sua capacidade operacional (itens 45 a 49 da instrução da unidade técnica - peça 21). 

ACÓRDÃO Nº 8118/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde-FNS/MS, em razão 

de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao Município de 
Zé Doca/MA, nos exercícios de 2009-2010, para implementação das ações do Piso da Atenção Básica-
PAB, fixo e variável, detectadas mediante auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS-Denasus/MS. 
Considerando que, de acordo com a documentação acostada aos autos, o Sr. Egídio Monteiro da Silva, 

condenado em débito e multa por meio do Acórdão 828/2019 - 2ª Câmara, veio a óbito no dia 8/5/2020; 
considerando que o decisum condenatório ainda não transitou em julgado; 
considerando que a multa tem caráter sancionatório, condição que lhe dá natureza personalíssima, 

por força do artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, não havendo, por essa razão, como ser 
transmitida ao espólio ou aos herdeiros, após realização da eventual partilha; 

considerando que o artigo 3º, § 2º, da Resolução-TCU 178/2005 prevê a possibilidade de revisão, de 
ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em 
julgado da deliberação; 

considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU propõem a exclusão da 
multa do responsável falecido; 

os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade e com fundamento no artigo 3º, § 2º, da Resolução-TCU 178/2005, em alterar de ofício o 
Acórdão 828/2019 - 2ª Câmara, de modo a tornar insubsistente a multa aplicada a Egídio Monteiro da Silva 

em razão da ocorrência de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 
1. Processo TC-000.435/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Classe de Assunto: II. 
1.2. Responsáveis: Egídio Monteiro da Silva - falecido (CPF 129.271.713-00); João Andreza Filho 

(CPF 279.580.513-87); Raimundo Nonato Sampaio (CPF 176.876.163-91) e Rita Maria Sampaio Barros 

(CPF 281.001.313-68). 
1.3. Unidade: Município de Zé Doca/MA. 

1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 
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1.7. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (OAB/MA 11.909) e outros, 

representando Egidio Monteiro da Silva.  
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8119/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, em desfavor de Geraldo Gomes de Carvalho, ex-prefeito do município de Ibitirama/ES, 

em razão da omissão de prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro 
Direto na Escola - PDDE, no exercício de 1999.  

considerando que o responsável faleceu em 12/6/2004, antes da citação realizada mediante o Ofício 
191/2005-SECEX-ES (peça 7, p. 38), recebido em 24/10/2005 (peça 7, p. 41); 

considerando que esta Corte de Contas entende que é nula a citação e todos os atos dela decorrentes 

quando feita a responsável já falecido, sendo necessária sua renovação ao representante do espólio (Acórdão 
6.542/2012 - TCU - 2ª Câmara, relator ministro José Jorge); 

considerando que o conhecimento do óbito do responsável ocorreu posteriormente ao julgamento do 
processo, quando já se encontrava em fase de execução judicial e que, nesse caso, a jurisprudência do 
Tribunal é no sentido de que cabe tornar, de ofício, insubsistente a deliberação e determinar a citação do 

espólio, ou, caso concluído o inventário, dos sucessores, até o limite do patrimônio transferido (Acórdão 
2.002/2015 - TCU - Plenário, relator ministro José Múcio Monteiro); 

considerando que a irregularidade apurada nos autos ocorreu há mais de 20 anos, e citar o 
representante do espólio ou os herdeiros, após longo decurso de tempo, permite presumir a ocorrência de 
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; 

considerando que esta Corte de Contas entende que o longo transcurso de tempo entre a prática do 
ato pelo responsável falecido e a citação dos seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à 

demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, dando ensejo ao 
arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento 
válido e regular do processo, com fundamento no art. 212, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 6º, inciso 

II, e 19 da IN-TCU 71/2012 (Acórdão 3.879/2017 - TCU - 1ª Câmara, relator ministro Augusto Sherman 
Cavalcanti); 

considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão 

1.894/2006 - TCU - 2ª Câmara, em vista do falecimento de Geraldo Gomes de Carvalho, com fulcro nos 
arts. 174 e 175, do Regimento Interno do TCU; arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no art. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, c/c com o art. 6º, inciso II, e 19, 
da IN-TCU 71/2012; e dar ciência do acórdão ao FNDE e à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação 
de Créditos da Procuradoria-Geral Federal. 

1. Processo TC-015.321/2005-4 (Tomada de Contas Especial) 
1.1. Classe de Assunto: II 

1.2. Apensos: TC´s 026.173/2006-6, 011.881/2017-8 e 026.161/2006-5. 
1.3. Responsável: Geraldo Gomes de Carvalho (CPF 157.218.097-87). 
1.4. Unidade: Município de Ibitirama/ES. 

1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 

1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 
1.8. Representação legal: não há. 
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8120/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE contra Aurolino José dos Santos Ninha, ex-prefeito do Município de Campos Belos/GO, 
em razão de irregularidades na comprovação da execução dos recursos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, nos exercícios de 2004 e 2006, e na execução dos recursos do Programa 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 187 

Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio à Educação de Jovens e 

Adultos - PEJA, ambos no exercício de 2006. 
Considerando que as irregularidades dos programas acima indicados somavam o débito potencial de 

R$ 92.197,49 e envolviam a falta de apresentação de documentos comprobatórios da aplicação regular dos 
recursos, tais como extratos bancários, notas fiscais e recibos, tornando incerto o estabelecimento do nexo 
de causalidade entre os recursos transferidos pelo FNDE e as despesas efetuadas; 

considerando que na fase interna da TCE, no âmbito do FNDE, as justificativas apresentadas não 
foram capazes de elidir as falhas que motivaram a instauração do processo; 

considerando que no âmbito do TCU, após realizada a citação, na análise realizada pela Secretaria de 
Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, à peça 39, foi demonstrado que o responsável 
comprovou, em suas alegações de defesa, a correspondência entre os recursos e as despesas nas quais foram 

aplicados, remanescendo, apenas, o débito relativo ao PNAE-Creche/2004, no montante de R$ 5.832,00; 
considerando que a SecexTCE concluiu que as alegações de defesa apresentadas pelo responsável 

poderiam ser acolhidas, exceto em relação ao valor de R$ 5.832,00, para o qual não foi comprovada a 
regular aplicação dos recursos, e que devido à baixa materialidade e data da ocorrência dos fatos propôs o 
arquivamento dos autos, sem cancelamento do débito, em consonância com os princípios da racionalidade 

administrativa e da economia processual; 
considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU, no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

considerando, contudo, que a tomada de contas especial encontra-se devidamente constituída, nos 

termos da IN TCU 71/2012, e que o responsável foi inscrito em conta de responsabilidade no Siafi; 
considerando também que, conforme decidido no Acórdão 2.801/2017 - 1ª Câmara, ainda que não 

mais subsista débito, o TCU deve julgar o mérito de tomada de contas especial instaurada e remetida a esta 
Corte, não sendo cabível arquivá-la com base em ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo; e 

considerando que a baixa materialidade justifica a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que a 
lesão jurídica provocada é inexpressiva, de modo que o débito remanescente não se mostra grave a ponto 

de motivar que as presentes contas sejam maculadas pela irregularidade; 
os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 

e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 
a) julgar regulares com ressalva as contas e dar quitação a Aurolino José dos Santos Ninha; 

b) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao 
responsável. 

1. Processo TC-027.433/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Classe de Assunto: II 
1.2. Responsáveis: Aurolino Jose dos Santos Ninha (CPF 010.646.061-72) e Município de Campos 

Belos/GO. 
1.3. Unidade: Município de Campos Belos/GO. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 

1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.7. Representação legal: Élida Magalhães Santos (OAB/DF 17.799), representando Aurolino Jose 
dos Santos Ninha. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8121/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Trata-se de representação apresentada pelo Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe (TJSE), da Comarca do Município de Boquim/SE, Eládio Pacheco Magalhães, a respeito de 
possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), relacionadas a desvio de 
finalidade na concessão de empréstimo com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE), no âmbito do processo 0000528-44.2017.8.25.0009. 
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Considerando que a sentença que determinou o envio da comunicação (peça 4), bem como a 

intimação recebida no TCU (peça 1, p. 1) faz referência unicamente à ação acima mencionada e encaminha 
somente “cópia da petição inicial, anexos e contestação do BNB, a fim de que apurem possíveis ilicitudes 

na utilização de empréstimo do Banco, com utilização do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE)”; 

considerando que, conforme registrado no despacho à peça 8, a relatora orientou a Secretaria de 

Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional - SecexFinanças a autuar representação de unidade 
técnica para tratar especificamente da situação relacionada ao processo 0807131-05.2016.4.05.8100, 

referente a ação civil de improbidade administrativa que tramita na 10ª Vara do Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 5ª Região, mencionado na instrução da unidade técnica, mas não indicado na comunicação do 
representante; 

considerando que o suposto desvio de finalidade verificado no processo 0000528-44.2017.8.25.0009 
diz respeito a possível crédito concedido para aquisição de marca comercial, o que não está inserido entre 

os objetivos de uso dos recursos do FNE, uma vez que devem ser aplicados em investimentos relacionados 
a parque industrial, instalações, expansão e outros bens de capital tangíveis; 

considerando que de acordo com a análise realizada pela SecexFinanças, nos documentos oriundos 

de diligência ao BNB, não restou comprovado o desvio de finalidade cogitado, pois foi demonstrado que a 
proposta de crédito se referiu a construção de galpões e a construção foi comprovada por técnico do banco;  

os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª  Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 
235 e 237, inciso III, 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 

a) conhecer desta representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 
b) dar ciência desta deliberação, e da instrução à peça 143, ao representante; 

c) arquivar o processo. 
1. Processo TC-000.058/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1.Classe de Assunto: VI. 

1.2. Representante: Eládio Pacheco Magalhães, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe - Comarca do Município de Boquim/SE. 

1.3. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos 
de Pensão - SecexFinanças. 

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

ACÓRDÃO Nº 8122/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Tratam os autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul/RS (TCE/RS) acerca de possíveis irregularidades ocorridas no município de Cruz Alta/RS, relacionadas 

à construção de três unidades escolares de educação infantil, no valor histórico total aproximado de R$ 4 
milhões, custeadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a 
implementação do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (Proinfância). 
Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 

235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; 
considerando que o TCE/RS relatou a existência de possíveis irregularidades na aplicação dos recurss 

provenientes do Proinfância destinados à construção das três escolas de educação infantil, dentre as quais 

um eventual débito, no valor histórico de R$ 138.774,00, devido a valores pagos por serviços não 
realizados; 

considerando que os demais atos de gestão considerados irregulares poderão ser avaliados e julgados 
pelo TCE/RS, na qualidade de órgão de controle externo com jurisdição direta sobre o município; 

considerando que o dano identificado se refere a recursos federais, o que atrai a competência do 

Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição Federal; 
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considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - 

SeinfraUrbana demonstrou que o dano decorreu do atesto de serviços não prestados, o que configurou a 
responsabilidade do agente responsável pelos atestos; 

considerando que a empresa Gireli, Soares & Cia. Ltda. foi diretamente beneficiada pelos recursos 
pagos indevidamente; 

considerando que foram carreados ao processo os documentos necessários à apuração dos fatos, 

quantificação do dano, identificação dos responsáveis e caracterização de suas condutas, o que propicia que 
os autos possam ser convertidos em tomada de contas especial; 

os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 47 da Lei 
8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea “g”, 198, parágrafo único, 235, 237, IV, e 252, do Regimento 

Interno e art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em: 
a) conhecer desta representação e considerá-la procedente; 

b) converter os autos em tomada de contas especial; 
c) autorizar a citação dos responsáveis, na forma proposta pela unidade técnica à peça 20; 
d) dar ciência deste acórdão ao Ministro de Estado da Educação; 

e) encaminhar cópia deste acórdão ao representante; 
f) apensar estes autos ao processo de TCE a ser autuado. 

1. Processo TC-021.146/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Classe de Assunto: VI. 
1.2. Responsável: Município de Cruz Alta/RS. 

1.3. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 
1.4. Unidade: Município de Cruz Alta/RS. 

1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana. 

1.8. Representação legal: não há. 
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8123/2020 - 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-005.082/2020-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Jose Marcos Borges (117.558.651-04); Lazaro Ferreira de Deus (128.525.621-20); 

Maura Lucia de Oliveira Rodrigues (219.977.721-91); Nelson Jose Monteiro (190.539.671-68); Neuso 
Francisco dos Santos (179.131.951-34); Paulo Afonso de Oliveira (168.278.051-15); Raimunda Ferreira da 

Conceicao de Jesus (317.771.125-91); Sebastiao Cabral de Souza (095.620.601-87); Valdevino Pereira da 
Silva (234.746.451-53); Valdivina de Oliveira Campos Lourenco (081.335.491-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8124/2020 - 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 
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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-019.324/2020-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Americo Bruno Neto (494.504.179-20); Amilton Carlos Rodrigues Gomes 
(506.625.205-30); Antonio Magno Alencar de Castro (203.175.653-20); Joao Marques Dantas 
(423.152.124-72); Maria Leticia Silva Rocha (724.874.376-34); Maria do Socorro Probo Leoncio da Silva 

(287.477.123-68); Paulo Luiz Cardoso Filho (089.437.528-81); Paulo Oliveira Paula (310.313.906-34); 
Valdecir Ferreira (610.395.867-91); Wagner Modesto (101.333.198-22). 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8125/2020 - 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-019.330/2020-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Antonino Ribeiro da Silva (025.759.651-87); Enildo Wollenhoupt da Luz 

(399.303.940-87); Gilmar Luis da Silva Stocher (693.825.810-49); Helden Buzatto (690.077.487-34); Jose 
Edson Braz (472.037.817-04); Jose Rodrigues Mota (101.297.233-04); Maristela Aparecida Stival 
(360.108.471-68); Moises Alves da Silva (270.841.081-49); Rita de Cassia Cunha (282.039.504-00); Vitor 

Antonio Marquezini (025.925.628-50). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8126/2020 - 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, 1º, inciso VIII, 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-023.168/2020-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Aldo Jorge da Silva (185.580.701-72); Jardel da Silva (084.754.741-87); Joao 
Batista Rosendo (121.120.201-10); Joao Jose de Queiroz (107.278.684-20); Jorge Renato Gomes Reis 

(116.358.271-91); Jose Antonio Aguiar (099.274.681-72); Josenaldo Silva (183.557.221-91); Raimundo 
Celso Cardoso Rodrigues (210.341.501-97); Sonia Maria Aguiar Vieira (184.134.631-49); Valdeni Castro 
Oliveira (185.282.101-97) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8127/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Núcleo Estadual da Saúde no Estado do 
Rio Grande do Norte para atendimento das determinações exaradas pelo Acórdão 3864/2019 - TCU - 2ª 
Câmara.  

Considerando o lapso temporal, superior a um ano, decorrido entre Acórdão e o pedido de 
prorrogação, 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 143, inciso V, alínea “e”, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido 
de prorrogação de prazo para atendimento às determinações contidas exaradas no Acórdão 3864/2019 - 

TCU - 2ª Câmara. 
1. Processo TC-036.830/2018-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Eliane Feitosa Confessor (076.147.644-04) 
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio Grande do Norte 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: Karinna Coeli Dantas de Oliveira Martins (4.027/OAB-RN) e outros, 

representando Eliane Feitosa Confessor.  

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8128/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento 

Interno do TCU e 7º da Resolução nº 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda 
de objeto, a apreciação do ato de admissão de pessoal de Andressa de Azevedo Martins, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-020.577/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Andressa de Azevedo Martins (123.534.027-98) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8129/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos 

interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.752/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Antonio Carlos Zonzini Barreto (186.477.158-53); Arthur Muramoto Hayashi 

(342.600.698-70); Cassia Silva de Miranda Mendes Veloso (283.080.748-04); Daniel Rosa da Silveira 
(012.276.796-96); Ester Gouvea Martins Ribeiro (384.404.568-67); Felipe Henrique Goncalves da Silva 

(295.609.908-61); Luiz Carlos Pinheiro Junior (313.555.388-40); Reginaldo Rideaki Kamiya 
(271.486.578-06); Simone Venancio Martins Monteiro (027.435.376-80). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8130/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos 

interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.756/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Camila Raiane Ferreira (098.384.246-92); Cristiane Nascimento Rodrigues 
(401.505.768-62); Daniele Cordeiro Motta (353.586.178-09); Eliane Pereira Rodrigues Poveda 
(036.809.588-62); Joana Carolina Schossler (011.405.500-98); Joice Cristina Ferreira Ramos 

(346.044.338-36); Julio Cesar de Lemos (067.305.898-09); Leticia Martini Braz (409.469.968-65); Maria 
Goreti Juvencio Sobrinho (075.661.018-46); Paulo da Cruz Cardim (418.296.975-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8131/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos 
interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.762/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Carlos Eduardo Milhor (180.891.268-39); Danillo Martinez de Freitas 

(345.712.328-45); Decio Lago (861.948.798-15); Fernando de Almeida Borges (303.856.298-00); Roberta 
Aline Sbrana (338.595.728-14); Rosa Goncalves de Oliveira (196.340.928-02); Talita Moreira 
(415.995.298-40); Wesley Pecoraro (316.836.138-05). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8132/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos 

interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.782/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Camilla Gomes de Aragao Costa (134.550.937-52); Carla Mesquita da Silva 

(093.474.627-30); Cintia Daiane Lima (036.236.871-62); Geovane Rocha Nouga (031.981.001-19); Igor 
Alves de Melo (107.953.937-92); Liliane Andrade Lima Geno (057.933.624-79); Marcia Elizabeth Costa 

da Nobrega (139.405.487-40); Thaina Rocha Tussini (060.278.347-06); Thalyta Silva Monteiro 
(150.165.207-98); Vitor Abdias Cabot Germano (352.312.538-39). 

1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8133/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do 

Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos 
interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.831/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Daniel Freitas Galvao (042.149.903-66); Fausto Hilgert Jacobs (976.860.690-87); 

Felipe Gomes Fernandes (073.027.679-12); Gabrielle de Souza Oliveira Campos (140.024.067-09); 

Hernani Parente Filho (012.775.303-60); Igor de Araujo Oliveira (015.322.652-80); Natasha de Godoy 
Maroto (222.423.958-07); Pedro Serodio Garcia (167.167.217-89); Renato Miranda Costa Alves 

(037.261.741-76); Vinicius de Oliveira Sardinha (014.247.222-09). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8134/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos 

interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.932/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Flavio Pereira Bomfim Filho (641.229.992-00); Geraldo Matos de Oliveira 
(275.233.652-72); Leiciana de Souza da Silva (018.969.922-18); Leidirani Lima Araujo (892.564.412-68); 
Magdiel da Silva Sousa (017.764.922-42); Raiany Galvao da Silva (004.461.762-30); Savony Almeida de 

Oliveira (760.303.182-68); Willamar Sousa Brito (742.424.072-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8135/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 
1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de 
pessoal de Arlinda Cibelly da Silva Rocha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-023.995/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Arlinda Cibelly da Silva Rocha (052.580.775-60) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8136/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos 
interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.983/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Carlos Alberto Soares Filho (475.099.428-61); Enoque Moraes de Freitas 

(500.914.598-77); Gustavo Henrique dos Santos Silva (461.791.818-37); Jhonatan Roberto Inez da Cruz 
(460.247.468-30); Joao Vitor Goncalves Machado (477.290.068-39); Joao Vitor Vieira dos Santos 
(472.601.958-94); Joao Vitor da Silva (239.760.548-10); Renan Guilherme dos Santos Campos 

(508.297.718-08); Thiago Augusto Rodrigues da Silva (479.773.288-10); Walmir Nicollas Souza 
(469.820.328-76) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8137/2020 - 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 I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1º e 2º, do 
Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos 
interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-025.025/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ellias Alves da Silva (700.364.241-70); Laiz da Silva Pereira (162.928.307-05); 

Luan Santos Cardoso (037.796.762-90); Lucas Nascimento da Conceicao (154.072.007-16); Matheus Silva 
Alves de Luna (122.309.674-28); Mauro de Souza Teixeira (107.606.867-77); Renan de Marins Pereira 
(157.625.797-51); Tiago Lima de Oliveira (160.086.497-02); Vinicius da Silva Correia (105.115.817-69); 

Weverton Carvalho dos Santos Jorge (175.525.467-94). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

ACÓRDÃO Nº 8138/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, e de 

acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em deferir o pedido formulado pelo Comando da 
Aeronáutica, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas 

no Acórdão 5686/2020-TCU-2ª Câmara, e em dar ciência ao requerente: 
1. Processo TC-036.204/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Ana Paula Souza de Oliveira (332.914.201-44); Hugo Barroso Tinoco 

(092.849.764-05); Igor Barroso Tinoco Martins (092.851.444-70); Maria Conceicao Silveira Vidal Cruz 
Rey (258.236.390-15); Maria de Lourdes de Almeida Tinoco (130.645.334-87); Maria de Lourdes de 

Almeida Tinoco (130.645.334-87); Nancy Felix de Carvalho D Assumpcao (025.364.527-19); Nelly Correa 
Vargas (081.494.687-90); Zuleika D Assumpcao Silva (596.776.867-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
1.6. Representação legal: Hugo Oliveira de Araujo Azevedo (8831/OAB-RN) e outros, representando 

Maria de Lourdes de Almeida Tinoco; Vagner Feitosa de Oliveira (29.481/OAB-GO), representando Ana 
Paula Souza de Oliveira.  

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8139/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno do TCU, c/c 
o Enunciado nº 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão 

material, o Acórdão 13051/2019-TCU-2ª Câmara, prolatado na Sessão de 3/12/2019, inserido na Ata nº 
44/2019-2ª Câmara, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: “no mérito, dar-lhes provimento parcial, 
atribuindo- lhe efeito infringente, no sentido reduzir o valor da multa imputada ao embargante pelo acórdão 

recorrido, que passa a ser de R$ 102.397,52 (cento e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta 
e dois centavos).” leia-se: “no mérito, dar-lhes provimento parcial, atribuindo- lhe efeito infringente, no 

sentido de reduzir o valor da multa imputada aos responsáveis pelo acórdão recorrido, que passa a ser de 
R$ 102.397,52 (cento e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).”, mantendo -
se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-004.606/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Associacao de Educacao e Assistencia Social N S Assunca (03.769.445/0001-29); 

Felix Valenzuela Cervera (118.120.366-04); Romulo Elias Quedi - Me (05.059.528/0001-50) 
1.2. Recorrente: Romulo Elias Quedi - Me (05.059.528/0001-50) 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 
1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 

1.7. Representação legal: José Roberto Oliveira Costa (6.456-A/OAB-MT) e outros, representando 
Romulo Elias Quedi - Me; Joao Bosco Leopoldino da Fonseca (10907/OAB-MG) e outros, representando 

Associacao de Educacao e Assistencia Social N S Assunca e Felix Valenzuela Cervera.  
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8140/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno do TCU, c/c 

o Enunciado nº 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão 
material, conforme abaixo:  

a) Acórdão 2830/2019-TCU-2ª Câmara, prolatado na Sessão de 23/4/2019, inserido na Ata nº 

12/2019-Ordinária, relativamente ao seu primeiro parágrafo, onde se lê: “(...) Acórdão nº 7.754/2011-TCU-
2ª Câmara, prolatado na Sessão de 13/9/2011-Ordinária, inserido na Ata nº 33/2011-2ª Câmara.”, leia-se: 

“(...) Acórdão 7.497/2013-TCU-2ª Câmara, prolatado na Sessão de 3/12/2013-Ordinária, inserido na Ata 
nº44/2013-2ª Câmara.”; e 

b) Acórdão 4426/2020-TCU-2ª Câmara, prolatado na Sessão de 30/4/2020-Telepresencial, inserido 

na Ata nº 12/2020, relativamente ao seu item 9, onde se lê: “(...) Acórdão nº 6.841/2016-TCU-2ª Câmara 
(...)”, leia-se “(...) Acórdão 2.830/2019-TCU-2ª Câmara (...)”. 

Mantendo-se inalterados os demais termos dos acórdãos ora retificados, dando ciência desta 
deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Meio Ambiente, de acordo com os pareceres emitidos nos 
autos: 

1. Processo TC-007.498/2008-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Deusiclea Barboza de Castro (280.020.671-34); Israel Beserra de Farias 

(132.513.174-15); Itazil Fonseca Benicio dos Santos (400.974.477-49); Lauro Sergio de Figueiredo 
(115.178.321-87); Luciano de Petribú Faria (499.437.076-15); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); 
Organização Pró-defesa e Estudo dos Manguezais da Bahia (04.039.740/0001-92); Oscar Cabral de Melo 

(083.235.264-00); Paulo Ramiro Perez Toscano (076.068.501-00); Pedro Thadeu Miranda de Argollo 
Pereira (130.377.905-63); Raymundo Cesar Bandeira de Alencar (039.076.001-34); Rui Melo de Carvalho 

(370.198.997-49); Sergio Ramos dos Santos (132.124.355-34); TL Construtora Ltda. (00.058.984/0001-
61). 

1.2. Recorrentes: Paulo Ramiro Perez Toscano (076.068.501-00); Paulo Ramiro Perez Toscano 

(076.068.501-00). 
1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente; Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano. 
1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 

1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 
1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 

1.8. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), representando Luciano de Petribú 
Faria; Rayane Silva Franca (41.032/OAB-DF) e outros, representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; 

Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Iuri 
Mattos de Carvalho (16741/OAB-BA) e outros, representando Mestra Ltda. e Pedro Thadeu Miranda de 
Argollo Pereira; Sérgio Leverdi Campos e Silva (12069/OAB-DF) e outros, representando Raymundo 

Cesar Bandeira de Alencar; Fabricio Bastos de Oliveira (19062/OAB-BA) e outros, representando Israel 
Beserra de Farias e TL Construtora Ltda.; Maria de Lourdes Nunes (4872/OAB-DF), representando 

Deusiclea Barboza de Castro; Fernanda Sabino Diniz de Sousa (14390/OAB-DF) e outros, representando 
Oscar Cabral de Melo.  

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8141/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que os requerentes apresentam expediente recursal inominada (peça 101), mediante o 

qual arguem a nulidade das notificações expedidas para comunicar o teor do Acórdão 429/2020- TCU-2ª 
Câmara (Peça 90); 
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Considerando que, o argumento de que os Ofícios 2.002/2020, 2.003/2020 e 2.006/2020 devem ser 

considerados nulos não deve prosperar, uma vez que foram encaminhados para endereço válido, 
confirmado pelos próprios requerentes; 

Considerando a conclusão da unidade técnica (peça 105), no sentido de que não se deve declarar a 
nulidade processual aventada, uma vez que não houve efetivo prejuízo aos requerentes (art. 171 do 
Regimento Interno/TCU); 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, art. 171, do Regimento Interno do TCU e de 

acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em receber a peça 101 como mera petição e negar 
recebimento ao pleito, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.9 desta deliberação. 

1. Processo TC-019.388/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Associacao de Radiodifusao Comunitaria dos Amigos de Iara (09.299.944/0001-
86); Francisco Erivaldo de Souza (403.721.033-91); Herlanilson Antonio de Figueiredo (222.782.063-20) 

1.2. Recorrentes: Associacao de Radiodifusao Comunitaria dos Amigos de Iara (09.299.944/0001-
86); Francisco Erivaldo de Souza (403.721.033-91); Herlanilson Antonio de Figueiredo (222.782.063-20) 

1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará 

1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo do 

Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 
1.8. Representação legal: Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE) e outros, representando 

Associacao de Radiodifusao Comunitaria dos Amigos de Iara; Antonio Leite Tavares (1838/OAB-CE) e 
outros, representando Herlanilson Antonio de Figueiredo; Sandra Mara Tavares Lavor (8831/OAB-CE) e 
outros, representando Herlanilson Antonio de Figueiredo e Francisco Erivaldo de Souza.  

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações:  
1.9.1. Dar ciência aos peticionários e aos órgãos/entidades interessados. 

ACÓRDÃO Nº 8142/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, 

por unanimidade no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento 

Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da ausência de pressupostos 
de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao Secretário Especial do Desenvolvimento Social e 
ao responsável, para ciência. 

1. Processo TC-029.157/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Paulo Cézar de Sousa Martins (428.950.573-20) 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campo Maior - PI 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8143/2020 - 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-019.243/2020-0 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessados: Afonso Virgolino de Sousa (674.662.228-20); Anselmo de Luna Veras 

(215.723.484-53); Bernadete de Lourdes Xavier (147.907.694-53); Claudete Oliveira de Souza 
(162.708.352-91); Daleth Araujo de Oliveira (451.504.194-00); Francisco Carlos Oliveira dos Santos 

(405.117.237-68); Jose de Sousa Ferreira (324.330.504-72); Ozenildo Santana da Silva (133.287.434-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8144/2020 - 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-024.442/2020-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Aldemar da Silva Amorim (034.483.392-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - 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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8145/2020 - 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, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar 
prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de 

objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por 
esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.925/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Aparecida Lobo de Moura (033.213.766-01); Ana Carolina Meier Simão 

(263.675.968-95); Ingrid Surek (055.694.549-26); Ivan Mendes Ribeiro Neto (033.288.615-80); Jorge Luiz 
Lucena Leite (325.880.383-87); Laura Cardoso Vasconcelos (096.377.267-80); Marcia Rejane Maia 
Fagundes (236.690.120-87); Pedro Augusto Bisi dos Santos Filho (680.415.512-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8146/2020 - 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-023.406/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Jonas Arrabal Aragutti (108.819.017-09); Jose Luiz de Oliveira Soares 
(086.265.987-69); Luciana Narciso da Silva Campany (020.441.167-07); Luis Henrique Leandro Ribeiro 
(214.001.038-86); Nadia Vieira da Silva Sousa (854.131.783-87); Narciso Dias de Almeida Neto 
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(122.657.937-01); Pedro Helal Chafir (108.347.807-98); Rafael Martins Lobosco (117.146.927-60); Renan 

Ferreira de Oliveira (129.053.787-94); Vanessa Mendonca Duque Belmiro (027.677.956-89). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8147/2020 - 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-023.435/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Jaciara Ferreira Abede (029.056.767-01); Bruno Vilson Leal Siqueira 

(001.291.412-67); Daniel Sena de Miranda (086.661.887-23); David Burgos Mendes Tavares 

(135.816.757-57); Eduardo Ramalho Rotstein (097.947.147-80); Erika Von Sohsten de Souza Medeiros 
(028.785.237-76); Filipe Romero Rebello Moreira (158.989.127-97); Gregorio Carlos Neves da Silva 

(351.585.651-04); Helen Maciqueira de Melo (128.104.657-46); Lorrayne Cardoso Guimaraes 
(134.132.657-84). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8148/2020 - 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-023.496/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Adilson Pacheco Bortoluzzi (745.446.249-91); Andre Tonelli Schneider 

(084.331.159-28); Andrea Amaral (031.655.969-56); Claudio Abilio da Silveira (075.716.289-46); 
Jonathan Thomas de Jesus Neto (070.392.859-75); Kleber Aluizio Isidorio Vaiz (090.395.109-62); Laerte 
Kerbes (077.429.609-74); Marcus Vinicius Barreto Franco (767.776.422-34); Patricia Marques de Aguiar 

(016.134.440-28); Patricia Vieira Ronconi (909.016.309-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8149/2020 - 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-023.508/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Barbara de Paula Miranda Padua (032.230.341-96); Caio Moraes Nunes 

(006.773.553-35); Cesar Nakano Euflausino (036.473.739-58); Cristiane Lima Araujo (790.271.133-00); 
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Daniel Silva Neves (617.464.103-10); Erico Saleme de Souza (001.163.182-10); Maycon Cesar Rottava 

(064.338.979-24); Nubia Araujo Silva (037.316.311-80); Pedro Alexandre Martins Santos (801.799.835-
04); Rayene Silva de Souza (110.222.087-64). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8150/2020 - 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-023.618/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Arnon Castro Alves Filho (053.465.284-07); Bruna Fernandes Cruz (010.524.251-

94); Camila Lopes Guerra (030.015.735-54); Ciro Coutinho da Cruz (036.223.965-71); Claudina da 
Conceição Lima Pereira (705.548.201-10); Daisy Cristina Oliveira Batista Lima (035.964.465-11); Edriani 

Rodrigues D Abadia (729.115.221-68); Elian da Silva Souza (788.324.895-20); Giselle Patricia Alves de 
Souza (046.965.555-00); Marcela Resende Silva (027.350.291-31). 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8151/2020 - 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-023.637/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Aramidis Cibelly Moura de Morais (089.587.944-10); Bruno Queiroz da Silva 

(062.761.403-50); Francisco Sergio Lopes Vasconcelos Filho (086.436.734-12); Isabela Menezes Santos 
Rocha (011.253.263-28); Joyce Maia Franco (061.016.724-33); Leila Maria de Araujo Barroso 
(559.880.163-91); Lusmar Roosevelt Passos Ibiapina (037.610.193-86); Otniel Rodrigues dos Santos 

(091.172.544-00); Paulo Henrique Meneses Brasil (079.640.544-14); Virginia Alves Fernandes da Cunha 
(024.766.035-38). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Cariri - UFCA. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8152/2020 - 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-023.643/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Antonio Xavier de Jesus (220.692.708-07); Hugo Leonardo de Oliveira Ribeiro 

(037.977.894-75); Josenei Pereira da Silva (838.262.382-49); Julio Cesar Ferreira de Paula (712.361.041-
53); Leticia Cristina Costa Eurico (068.575.166-00); Lucas Soares Antunes (032.657.340-21); Luciano 

Ferreira do Nascimento (047.348.464-13); Luis Eduardo Mendizabal de Barros (016.080.560-07); Magno 
Pecanha Mothe (078.065.197-93); William Augusto dos Santos Nascimento (809.473.875-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8153/2020 - 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-023.675/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alex Aciole Silva (019.277.745-94); Amanda Valente da Silva (776.468.355-87); 

Edilaine Andrade Melo (021.408.725-50); Fernanda Freire Bahia Costa (020.727.585-80); Gabriel Vidinha 
Correa (062.908.013-50); Heithor Alexandre de Araujo Queiroz (102.552.394-67); Larissa Lopes Silva 
(033.446.955-41); Monica Pereira da Silva (029.979.195-50); Rafael Carvalho Dias (032.252.505-54); 

Wendy Marina Toscano Queiroz de Medeiros (080.139.164-48). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8154/2020 - 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-023.828/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alex Butinhol Belini (736.658.941-15); Diego Jose de Narde (127.298.817-19); 

Edson Vinicius Moraes (086.010.019-71); Felipe Gomes Dias (103.690.797-01); Guilherme de Faria Silva 

(100.778.786-47); Gustavo Gomes Castro (009.987.631-01); Heittor Cunha Carvalho (085.948.636-24); 
Igor Ruda Alves Neves (084.361.374-26); Ivan Gabriel Ferreira Lima (024.884.632-99); Vinicius da Silva 

Bezerra (098.088.649-02). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 
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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8155/2020 - 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-023.835/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Bruna Takako Campaner Sakazaki (527.074.072-91); Davi Soares Fernandes da 

Silva (120.988.947-16); Gabryel Sanches Santos (075.980.749-33); Guilherme Matos Florencio 
(075.942.069-67); Henrique Lorenzetti Langer (084.364.389-73); Italo Fabian Santos de Almeida 

(015.968.082-41); Juliano Bortoluzzi Pereira (096.465.919-06); Marcelo Mendes (087.786.629-58); 
Murilo Rebelato Ottaviani (057.948.874-86); Sebastiao Figueira Teixeira (529.679.562-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8156/2020 - 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-023.873/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Cintia Isabel de Campos (380.717.638-10); Cynthia Moraes Medeiros 

(035.335.721-96); Fabiana Thome da Cruz (971.853.700-78); Hugo Serrano de Souza (024.771.671-54); 
Jana Candida Castro dos Santos (037.200.301-05); Lorrany Guilherme Santos (702.289.741-78); Natalia 
Silva Mesquita (028.310.751-06); Rafael Tomaz Parreira (036.623.541-95); Savio Silva Cantanhede 

(017.436.891-79); Vitor Alves Marques (037.718.471-33). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8157/2020 - 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-023.890/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Boris Maia e Silva (104.330.517-36); Jose Augusto Ribas Miranda (021.298.051-

32); Juliana Braga Teperino (128.464.377-85); Nathalia Silva Carlos Oliveira (137.331.657-80). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8158/2020 - 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-023.906/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alexandre de Jesus Oliveira (106.157.266-82); Denise Leonardo Custodio 
Machado de Oliveira (123.713.548-64); Dyego Jose Povoa (051.612.226-62); Guilherme Francisco Lopes 
(999.213.406-20); Patrick Leite Santos (101.249.476-46). 
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1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8159/2020 - 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-023.981/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Adriana do Socorro Lins Oliveira (296.886.472-68); Ailton Lopes de Sousa 

(025.633.142-16); Isabelly Raiane Silva dos Santos (016.483.822-82); Jaqueline Pinheiro Ramos 
(001.524.282-08); Luiz Carlos dos Santos Leite (984.537.772-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8160/2020 - 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-024.487/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alilo Silva Cipriano de Souza (028.322.143-71); Ana Karoline de Oliveira Costa 

(017.755.733-89); Cicero Arthur Azevedo Cardoso (027.998.903-26); Denise Dione Rodrigues Costa 
(002.062.693-23); Helio Leonam Barroso Silva (021.820.323-39). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8161/2020 - 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 legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal 
a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.518/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Juliana de Andrade Santiago (087.049.776-61). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 204 

ACÓRDÃO Nº 8162/2020 - 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, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar 
prejudicada a apreciação do mérito do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, por perda de objeto, 
tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, 

em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.539/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Liane Ferreira da Trindade Mariz (673.614.124-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8163/2020 - 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, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar 
prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de 
objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por 

esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos: 

1. Processo TC-024.592/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Vitor Santini Muller (063.724.759-01); Yomara Feitosa Caetano de Oliveira 

Fagionato (578.087.161-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8164/2020 - 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-024.988/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Claudio Felippo Oliveira Loureto de Castro (002.703.712-65); Euller dos Santos 
de Morais (503.631.618-56); Guilherme de Oliveira da Costa Ribeiro (463.301.958-97); Leonardo Prado 
de Carvalho (472.450.808-60); Lucas Bedaque Abissi da Silva (429.286.888-38); Lucas Pastore Reis 

(474.962.358-06); Luis Alexandre de Jesus Filho (386.065.298-26); Maycon Lexcio Alves Silva 
(122.216.316-09); Rodrigo Santos Felix de Sousa (484.031.638-43); Rudson Cesar de Araujo Barnabe 

Serafim (477.280.678-42). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 
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 Pessoal (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8165/2020 - 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 legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal 
a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.995/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Luiza Zanette de Carvalho (136.277.357-30). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8166/2020 - 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-025.016/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Nathanael Guilherme Oliveira Rosario (466.561.958-14); Wallace Araujo de 

Oliveira (466.393.648-24). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8167/2020 - 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 legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal 

a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.232/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Juliana Costa Moreira (054.432.176-66). 
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 
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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8168/2020 - 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 civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-005.750/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Ana Carolina Passos Demeneck (118.491.279-30); Geny Arving de Lara 
(022.444.439-57); Geralda Gomes de Jesus (278.346.116-15); Ieda Emery de Carvalho Vac (142.971.888-

99); Irene de Jesus dos Passos (032.959.069-39); Leandro Messias Feitosa (473.664.433-87); Leila Benicio 
da Silva (081.379.447-10); Lisbela da Cruz Coutinho (769.307.003-63); Manoela Paiva Souza 
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(167.056.966-72); Tania Maria Jorge Fischer (941.449.746-34); Terezinha Gusmão de Godoy 

(747.304.014-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto). 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8169/2020 - 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 civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-005.794/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: Alisson Costa de Oliveira (071.865.324-62); Allan Falcão de Oliveira 

(087.714.974-71); Amanda Falcão de Oliveira (087.714.984-43); Aurineide Elias de Oliveira 

(264.697.314-49); Estefânia Maria Arruda Trajano de Souza (053.561.564-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Pernambuco - SRT/PE. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8170/2020 - 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 civil a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-022.865/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessada: Adelma Lourdes Bonissoni Faccin (492.344.809-10). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8171/2020 - 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 civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-022.901/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: Alexandre Henrique Rodrigues Porto (030.319.212-75); Ana Heloisa Rodrigues 

Porto (030.319.532-07); Maria do Socorro Alves Rodrigues (229.070.923-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinto). 
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 Pessoal (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8172/2020 - 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 civil a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-022.911/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessada: Maria da Natividade Santos Paiva (161.714.114-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8173/2020 - 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-013.338/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Eda Lizena Umann (463.771.669-15); Elisabete Luci Umann Tondine ll i 

(205.798.459-15); Ieda Claudete Labes Licodiedoff (263.415.060-15); Jose Francisco Lopes (410.227.269-

00); Marise Gomes Guimaraes (394.057.889-49); Regina Celia Gomes Guimaraes Leprevost (185.124.029-
20); Sandra Mara Lopes (877.685.426-49); Sandra Mara Lopes (877.685.426-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar - MD/CE. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8174/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, 11, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, 
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em restituir os autos à Sefip para realização da diligênc ia 

proposta pelo MP/TCU, em relação ao ato da pensão militar instituída pelo Sr. Alberson Nascimento Abreu 
em benefício da Sra. Vanessa Mello Paes Coelho, devendo a Unidade Técnica priorizar a análise da 
documentação a ser juntada, em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

bojo do Recurso Extraordinário 636.553/RS, sem prejuízo de considerar legais para fins de registro os 
demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministér io 

Público/TCU: 
1. Processo TC-013.509/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Maria Augusta Costa Mattos (038.547.517-96); Vanessa Mello Paes Coelho 

(012.390.725-03); Yollanda Haddad Brandão (185.899.791-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8175/2020 - 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 
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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-013.555/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Claudia Maria Elizabeth Duarte Leme Gomes (011.276.518-11); Lygia Bernadeth 
Duarte Leme Pannachia (145.356.788-71); Maria Cristina Veronezzi (053.367.418-25); Norma Zambrini 
Guerra (231.210.898-46); Rosa de Pinho Gonçalves Veronezzi (058.651.668-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8176/2020 - 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-015.490/2018-1 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Alice Matos de Carvalho (399.269.407-06); Debora de Almeida Motta 
(802.207.977-49); Doralice Matos Marques (509.810.567-68); Ester de Almeida Motta (688.693.207-15); 
Gloria Matos da Silva (533.842.967-53); Maria do Carmo Lobo Fernandes (505.390.357-34); Rachel de 

Jesus Fernandes de Oliveira (016.660.907-27); Renata Garrido Fernandes (052.684.107-92); Roberta 
Garrido Fernandes (091.015.817-75); Rosana da Graça Garrido Fernandes (033.887.037-79); Rosiris 

Garrido Fernandes (077.118.477-85). 
1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar - MD/CE. 
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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8177/2020 - 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-016.910/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessada: Beatriz da Silva Arruda (390.603.731-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8178/2020 - 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-024.329/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 209 

1.1. Interessados: Gelci Theresinha Carrazzoni Ramos (081.762.367-13); Helenize Clet Soares da 

Silva (772.610.117-20); Leila Bittencourt Lins (749.945.067-87); Marja Rozani Feijo (014.290.967-05); 
Sonia Alzira Baere de Araujo (024.441.431-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8179/2020 - 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 

reforma constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-012.811/2020-3 (REFORMA) 
1.1. Interessado: Pedro Augusto Menescal Sampaio (402.749.347-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha - MD/CM. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8180/2020 - 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 

reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-012.869/2020-1 (REFORMA) 

1.1. Interessados: Carlos Roberto Lima (055.103.680-04); Dirceu do Amaral Miranda (516.915.158-
68); Edson Adalberto Santarosa (091.054.171-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal - MD/CA. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8181/2020 - 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 
reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.314/2020-0 (REFORMA) 
1.1. Interessados: Ezequiel Pereira de Morais (010.076.536-04); Felipe Jorge Bastos Bahia 

(136.352.202-72); Geraldo Fernandes de Oliveira (080.284.948-20); Joao Rodrigues Leopoldo 
(076.079.117-15); Sebastiao Xavier de Vasconcellos (009.797.086-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 8182/2020 - 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, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar 
prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de 
objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-028.384/2019-9 (REFORMA) 
1.1. Interessados: Altair Antonio Nascimento (039.083.566-87); Armando Cesar Barros de Castro 

(004.111.249-00); Delfino Leopoldino Marques (079.182.919-72); Ginebaldo Moreira Santos 
(083.005.859-15); Reinaldo Antunes Pereira (060.097.199-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8183/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a, 208 
e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares 
com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de 

dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com 
os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-002.412/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Renildo Vasconcelos Calheiros (209.360.794-87) 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olinda/PE. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 
1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: Alysson Henrique de Souza Vasconcelos (22043/OAB-PE) e outros, 

representando Renildo Vasconcelos Calheiros.  
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8184/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, inciso V, alínea a, 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o 

arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição 
e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação 

aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-042.099/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Camila Maciel Ferreira (062.488.834-75); Daniel Gurgel Marinho Fernandes 

(010.794.964-40); George Ney Ferreira (182.392.264-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 8185/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso 
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I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1º, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente 

representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao 
representante e à Superintendência Regional Sudeste I do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 
1. Processo TC-022.670/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Procuradoria da República em São Paulo - Ministério Público Federal - 

PR/SP/MPF. 
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Sudeste I do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8186/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-019.349/2020-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Adriana Maia da Silva (CPF 318.837.373-20); Jose Arlindo da Silva (CPF 
443.684.107-34); Jose Valderley Milani (CPF 491.667.519-34); Jose de Jesus Santana (CPF 184.095.471-

04); Luciane de Paula Barroso (CPF 439.007.472-53); Marcos Luiz da Graça (CPF 373.605.667-20); 
Nicanor Inácio Amorim Filho (CPF 348.541.187-68); Pedro Marques de Alencar (CPF 017.230.859-36); 
Ricardo Santafé da Costa (CPF 580.064.860-34) e Rodrigo de Melo Moreira (CPF 425.897.206-10). 

1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8187/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, §§ 5º e 6º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, além 

dos arts. 3º, §§ 6º e 7º; e 7º, I, da Resolução TCU nº 206, de 2007, e no item 9.4 do Acórdão nº 420/2007-
TCU-Plenário, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em:  

(i) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de concessão 
de aposentadoria em favor de Marcos Antônio Marcelino de Lima (ato nº 57636/2019), diante da cessação 
do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento do interessado; 

(ii) considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação para fins de registro do ato de concessão de 
aposentadoria em favor de Vânia Maria Guimarães Barbosa (ato nº 93279/2018), diante das inconsistênc ias 

nos dados registrados, sem as justificativas por parte do gestor, sendo dispensável qualquer determinação 
corretiva ao órgão de origem, uma vez que já foram cadastrados os novos atos retificados no sistema (atos 
nos 94132/2018 e 67725/2018) para os aludidos servidores (Vânia Maria Guimarães Barbosa e Genildo 

Gomes da Silva - Peça n.º 7); e  
(iii) prolatar as providências abaixo indicadas: 

1. Processo TC-020.859/2020-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Marcos Antônio Marcelino de Lima (CPF 298.723.594-15) e Vânia Maria 

Guimaraes Barbosa (CPF 251.987.004-44) 
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1.2. Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba - NEMS/PB. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providências:  

1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba, para ciência; e 

1.7.2. arquivar o presente processo. 

ACÓRDÃO Nº 8188/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.078/2020-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Alexandre Augusto Carneiro da Cunha Lima (CPF 550.732.807-25); Ana Marcya 
Coutinho de Almeida (CPF 343.256.974-20); Carlito Fernandes da Silva (CPF 137.194.751-15); Cícero 

Soares do Nascimento (CPF 143.567.753-68); Francisco Alves Vieira (CPF 142.474.962-04) e Maria das 
Graças de Almeida (CPF 184.038.911-72). 

1.2. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8189/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.088/2020-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Silvana da Silveira (CPF 464.407.396-20). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 
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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8190/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.089/2020-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Islanda Maria Bolbadilha Passos (CPF 382.897.330-20) e Nívia Conceição Leal 

Tomazino (CPF 406.887.470-00). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8191/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.105/2020-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Alexandre Chrispino (CPF 637.836.577-68); Augusto Cezar Vicente Vianna (CPF 
169.629.665-04); Carlos Fernando Aleixo da Silva (CPF 422.118.917-72); Eleni Ferreira Tavares Teixeira 

(CPF 412.472.727-53); Jane Rodrigues de Sá Machado (CPF 573.891.017-68); Luiza Villa Cupolillo (CPF 
813.891.917-53); Maria Áurea Maciel Boechat (CPF 779.671.277-49); Marta Dias Issa (CPF 740.095.917-
49); Neuza Carlos de Souza (CPF 385.227.997-68) e Roberto de Vasconcelos Coutinho (CPF 503.139.407-

20). 
1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

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 Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8192/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.114/2020-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Carlos Alberto Vieira Mendes (CPF 419.304.016-04); Denise Duarte da Silva (CPF 

602.494.127-72); Jose Adilson da Silva (CPF 216.662.707-25); Levi Rangel (CPF 346.997.837-91); Maria 
Auxiliadora Lopes Francisco (CPF 405.154.787-68); Maria de Lourdes Costa Glicério (CPF 649.229.367-

34); Núbia de Oliveira (CPF 367.651.807-10); Perolina Emília Chagas de Freitas (CPF 554.643.947-53); 
Sara Maria Cabral Franca (CPF 749.069.177-04) e Waldete da Silva (CPF 555.454.247-68). 

1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8193/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.189/2020-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Jose Pereira de Souza (CPF 261.511.204-00); Josefa Nivan de Oliveira Costa (CPF 
130.943.864-15); Maria das Graças Lima (CPF 107.587.474-20); Maria de Fátima Paiva (CPF 
365.888.734-68); Maria de Fátima Teixeira Buna (CPF 209.649.352-87); Maria de Fátima e Silva (CPF 
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154.470.574-34); Mirian Macedo e Silva (CPF 156.447.664-20); Osvagrio Araújo de Carvalho (CPF 

214.516.214-34); Sebastião Roberto Nunes (CPF 283.975.764-87) e Walter Pereira de Brito (CPF 
222.592.104-06). 

1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8194/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.190/2020-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Vivaldo Amaro de Medeiros (CPF 008.274.558-79). 
1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8195/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.229/2020-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Cláudio Detofol (CPF 190.479.322-34); Jorge Henrique Teixeira Netto (CPF 

126.632.804-10); Josafá da Silva Prestes (CPF 514.818.396-91); Lauro Silveira Filho (CPF 569.274.019-
20); Liana Maria Cassol Comassetto (CPF 364.998.700-72); Luciano de Oliveira Torres (CPF 816.342.694-

20); Luiz Carlos Moraes dos Reis (CPF 064.567.073-15); Paulo Henrique Lima Rocha (CPF 230.676.164-
72); Sérgio Minoru Sakae (CPF 433.081.479-04) e Sérgio Vinhas de Souza (CPF 040.707.408-21). 

1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 

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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8196/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida em favor de Antônio Carlos 

Mendes pela administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região;  
Considerando que, por intermédio do Acórdão 3.569/2020 prolatado pela 2ª Câmara, o TCU enviou 

a determinação ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região pela seguinte linha: 

“(...) 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida 
percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, 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; 
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9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo 

encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à 

apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
9.3.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos” 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; 
9.3.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação 

de “quintos” 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 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;" 

Considerando que, diante disso, o Ofício 14947/2020-TCU/Seproc (Peça 11) foi encaminhado ao 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo a ciência do expediente ocorrido em 27/5/2020 (Peça 12); 
Considerando que, em 9/7/2020, como Desembargadora Federal Presidente do TRF3, a Exma. Sra. 

Mairan Gonçalves Maia Júnior compareceu à Peça 14 para solicitar a concessão de prazo suplementar sobre 
o prazo inicialmente estipulado para o atendimento do Ofício 14947/2020-TCU/Seproc em face de o 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região ter estabelecido o regime de trabalho não-presencial, entre 

17/3/2020 e 26/7/2020, diante da situação emergencial no Estado de São Paulo, “com prejudicialidade no 
processamento de protocolos físicos no interregno deste período”; 

Considerando, ainda, que, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região informou que os Ofícios 
14947/2020-TCU/Seproc, 17257/2020-TCU/Seproc e 18643/2020-TCU/Seproc teriam sido processados 
apenas em 9/7/2020 diante da suspensão do trabalho presencial no aludido órgão; 

Considerando que, à Peça 15, a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido 
pedido, propondo a prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias contados da ciência do presente acórdão; 

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 conhecer da solicitação para, no mérito, deferir o correspondente pedido 

e, assim, conceder, excepcionalmente, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região a prorrogação, por 15 
(quinze) dias, do prazo fixado para o efetivo cumprimento do Acórdão 3.569/2020 -TCU-2ª Câmara, 

devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente acórdão, em sintonia com os pareceres emitidos 
neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência indicada abaixo: 

1. Processo TC-030.794/2019-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Antônio Carlos Mendes (CPF 857.401.018-91). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Tribuna l 

Regional Federal da 3ª Região, para ciência e adoção das medidas cabíveis. 

ACÓRDÃO Nº 8197/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida em favor de Antônio Carlos 

Mendes pela administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região;  
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Considerando que, por intermédio do Acórdão 4.349/2020 prolatado pela 2ª Câmara, o TCU enviou 

a determinação ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região pela seguinte linha: 
“(...) 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida 

percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 
de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo 
encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada sobre a “opção” nesta deliberação, para que seja 
submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.3.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
“quintos” 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; 

9.3.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação 

de “quintos” 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 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;" 

Considerando que, diante disso, o Ofício 18643/2020-TCU/Seproc (Peça 10) foi encaminhado ao 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo a ciência do expediente ocorrido em 17/6/2020 (Peça 13); 

Considerando que, em 9/7/2020, como Desembargadora Federal Presidente do TRF3, a Exma. Sra. 
Mairan Gonçalves Maia Júnior compareceu à Peça 14 para solicitar a concessão de prazo suplementar sobre 
o prazo inicialmente estipulado para o atendimento ao Ofício 14947/2020-TCU/Seproc em face de o 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região ter estabelecido o regime de trabalho não-presencial, entre 
17/3/2020 e 26/7/2020, diante da situação emergencial no Estado de São Paulo, “com prejudicialidade no 

processamento de protocolos físicos no interregno deste período”; 
Considerando, ainda, que, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região informou que os Ofícios 

14947/2020-TCU/Seproc, 17257/2020-TCU/Seproc e 18643/2020-TCU/Seproc teriam sido processados 

apenas em 9/7/2020 diante da suspensão do trabalho presencial no aludido órgão; 
Considerando que, à Peça 15, a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo deferimento do pedido, 

propondo a prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias contados da ciência do presente acórdão; 
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 conhecer da solicitação para, no mérito, deferir o correspondente pedido 
e, assim, conceder, excepcionalmente, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região a prorrogação, por 15 

(quinze) dias, do prazo fixado para o efetivo cumprimento do Acórdão 4.349/2020 -TCU-2ª Câmara, 
devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente acórdão, em sintonia com os pareceres emitidos 
neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência indicada abaixo: 

1. Processo TC-030.802/2019-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: José Maria de Almeida (CPF 675.334.348-20). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Tribuna l 
Regional Federal da 3ª Região, para ciência e adoção das medidas cabíveis. 

CÓRDÃO Nº 8198/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 

259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 
legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-019.619/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Artur Muniz Szpak Furtado (CPF 060.537.064-85); Camila Brito de Vasconcelos 

(CPF 073.853.114-66); Catarina Carneiro Gonçalves (CPF 009.162.904-76); Jefferson Tavares Cruz 
Oliveira (CPF 060.944.514-65); Jeydson Lopes da Silva (CPF 068.565.614-40); Júlio Cesar Ferro de 

Guimarães (CPF 550.730.850-00) e Leon Victor de Queiroz Barbosa (CPF 781.261.855-20). 
1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8199/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 

259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 
legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-019.628/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Marcelino de Souza Durão Junior (CPF 085.935.258-73) e Ricardo Silva Pinho 

(CPF 566.305.735-87). 
1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8200/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 

259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 
legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-019.680/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Carolina Poite de Siqueira Paris (CPF 056.676.689-20); Diego Frederico de Sousa 

Silva (CPF 022.017.101-71); Gislaine Bomfim de Alcântara (CPF 006.915.589-57); Juliana Chagas da 
Silva Mittelbach (CPF 052.039.357-00) e Noessa Hiromi Assano Stangler (CPF 379.065.838-33). 

1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 218 

ACÓRDÃO Nº 8201/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, c/c os arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, e art. 7º da 
Resolução TCU nº 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da legalidade, 
para fins de registro, do ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante da 

cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do desligamento da servidora, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.555/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Julia Gazzoni Jardim (CPF 066.518.589-80). 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - 

IFSudeste - MG. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8202/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 
259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 

legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.556/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alexsandra Iarlen Cabral Cruz (CPF 051.441.943-11); Eliene Pinheiro de Sousa 

(CPF 018.000.673-80); Francisco Fábio Lima (CPF 002.433.793-58); Jose Henrique Souza de Lima (CPF 

005.368.373-09); Josyanne Araújo Neves (CPF 013.461.253-17); Jousyane Costa Castelo Branco (CPF 
794.511.793-72); Ronaldo Silva Rego (CPF 031.081.143-01); Solange Pereira Oliveira (CPF 100.164.687-

83); Tatyanne Laissa Sousa dos Santos (CPF 017.401.693-01) e Vanessa Niely Soares Campos (CPF 
602.366.843-70). 

1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8203/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 
259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 
legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.576/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Andreia Tomé de Oliveira (CPF 075.037.187-06); Bruno Alves Carlete (CPF 
121.522.657-85); Cayo Magno da Cruz Fontana (CPF 106.026.987-23); Fábio Moreira Sobreira (CPF 
094.385.657-44); Heloísa Pinto Dias (CPF 121.162.167-70); Júlio Cezar Machado Baptestini (CPF 

089.947.927-83); Michel Barros Faria (CPF 051.421.116-48); Munir de Sá Mussa (CPF 127.276.087-13); 
Pedro David Netto Silveira (CPF 103.644.757-06) e Vanilda Ferreira Carneiro Pereira (CPF 553.315.646-

15). 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES.  
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 219 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8204/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 
259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 

legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-023.848/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alan Cordeiro Pereira (CPF 011.775.195-26); Bárbara Silva Moreira (CPF 
087.541.426-52); Erick Moreno Gomes Oliveira (CPF 084.022.514-80); Felipe de Luca Laurindo (CPF 

068.528.849-88); Jeyson Adeyr Sander (CPF 069.322.609-99); Rafael Pereira Xavier (CPF 027.771.953-
40); Vinicius Ferraz dos Santos (CPF 123.201.747-70); Vinicius Goulart Duarte Soares da Silva (CPF 
018.538.730-63); Vinnicius Luiz Rocha de Lima (CPF 054.685.774-45) e Willian Rezende Cumpian (CPF 

001.283.452-17). 
1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8205/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 

259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 
legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-023.944/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Francisco Jael Mendes da Silva (CPF 114.823.314-89); Izilene Santos Pereira (CPF 

116.004.104-05); João Rafael Dantas de Oliveira e Silva (CPF 074.371.984-01); Jose Jefferson Pires 
Gonçalves (CPF 089.246.484-46); Júlio Neto Ferreira de Carvalho (CPF 090.337.324-67); Lucas Ahanael 

Alves de Araújo (CPF 085.588.944-69); Luiz Carlos Florêncio Mota (CPF 080.753.844-23); Marilene 
Pereira dos Santos (CPF 059.708.584-63); Rinaldo Xavier da Silva (CPF 115.098.094-06) e Rodolfo Vilar 
dos Prazeres (CPF 095.537.844-37). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8206/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 
259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 

legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.006/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alan Deivis Uchoa de Bem (CPF 028.108.135-23); Carolina Pontes Soares (CPF 

617.967.352-72); Charles Borges Rossi (CPF 283.082.338-99); Daniele de Franca Nolasco (CPF 
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759.177.422-00); Fábio Fleming Leitão (CPF 003.916.072-60); Gesiel Holanda do Nascimento (CPF 

001.298.772-71); Ione Silva Ferreira (CPF 023.279.812-55); Jairo Batista Dias (CPF 028.482.834-32) e 
Rogério Magno do Vale Barroso (CPF 033.883.376-59). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8207/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 
259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 

legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.017/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Amanda de Souza Araújo (CPF 033.465.635-45); Bruno de Jesus da Silva (CPF 
027.908.275-40); Camila Guilera Ferreira (CPF 015.282.735-83); Cristiana Pereira Bispo (CPF 

576.401.905-25); Érica Chaves Lúcio (CPF 068.082.314-00); Hugo Chacra Carvalho e Marinho (CPF 
033.369.765-02); Ignácio Sebastian Gomez (CPF 711.443.261-50); Larissa Santos Assunção (CPF 
033.474.835-61); Natália Pinto da Rocha Ribeiro (CPF 828.355.515-49) e Pedro Henrique Martins de 

Morais (CPF 019.878.095-80). 
1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 8208/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, I, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, II, 

259, I, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em considerar 
legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1 deste Acórdão, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.140/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Christiane Saú Dagostino Barbado (CPF 341.939.268-00). 

1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 
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 Pessoal (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 8209/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que se trata de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica 
Federal (Caixa) em desfavor de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de 
Albuquerque, como então prefeitos de Sertânia - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente ), 

diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.º 282.413-36/2008 celebrado, em 
31/12/2008, para a “Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde” sob o montante de 

R$ 217.273,22 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 17.273,22 em recursos da 
contrapartida, com a vigência inicialmente estipulada para o período de 31/12/2008 a 12/1/2010, tendo o 
prazo final da vigência sido prorrogado para 31/12/2013; 
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Considerando que, ao apurar a subsistência do débito original sob o montante de R$ 92.760,31, 

correspondendo ao total de recursos federais efetivamente desbloqueados em prol do ajuste, o Relatório do 
Tomador de Contas Especial n.º 143/2015, de 14/8/2015 (Peça 1, p. 154-160), assinalou a responsabilidade 

pelo débito em desfavor de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque; 
Considerando que, a partir do Relatório de Acompanhamento de Empreendimento - Setor Público 

(RAE), de 31/7/2012 (Peça 1, p. 82-84), restou evidenciada a ausência de funcionalidade do objeto pactuado 

e a sua execução em 75,13% das metas originalmente pactuadas; 
Considerando que, em 8/9/2016, a Caixa realizou a nova vistoria in loco e, ao verificar o suposto 

posterior cumprimento do objeto pactuado, encaminhou ao TCU o Ofício n.º 474/2017/COPAC/GEATO 
(Peça 3, p. 3-4), de 2/5/2017, com a cópia do Parecer Técnico n.º 266/2016 (Peça 3, p. 4-8), anunciando 
que o arquiteto-urbanista da Gerência de Governo em Caruaru - PE (GIGOVCA) teria anotado que o 

percentual executado teria adquirido a funcionalidade partir da subsequente conclusão do objeto pactuado, 
tendo, de modo geral os serviços de pavimentação passado a ser finalizados em razoável grau de 

conservação; 
Considerando que, em 9/11/2018, ao noticiar que a prestação de contas final do referido contrato de 

repasse teria sido analisada e aprovada em 25/6/2018 (Peças 6, p. 6 e 43-44), a Caixa teria apresentado os 

seguintes documentos: notas fiscais, relação de comprovantes de pagamento, demonstrativo consolidado 
da execução da receita e despesa, declaração em cumprimento à Lei nº 9.452, de 1997, relatório de 

cumprimento e aceitação do objeto, e relatório de execução físico-financeira; 
Considerando que, a partir disso, a Gerência Nacional de Acompanhamento de Desempenho Técnico-

Operacional de Programas de Repasse teria passado a solicitar o arquivamento do presente processo de 

TCE (Peça 3, p. 3); tendo, por meio do parecer conclusivo lançado à Peça 57, a Secex-TCE passado a 
assinalar a suposta insubsistência do débito originalmente apurado e, com isso, proposto o arquivamento 

do feito, por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos 
arts. 169, VI, e 212 do RITCU, tendo o MPTCU anuído a essa proposta; 

Considerando, todavia, que o presente feito teria sofrido as seguintes intercorrências: 

(i) a celebração e o repasse dos aludidos recursos federais no bojo do Contrato de Repasse 
n.º 282.413-36/2008 teriam ocorrido durante a gestão de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos (Gestão: 

2009-2012), no período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014 (Peça 1, p. 7-18, 102, 108, 112 e 118), 
tendo a Caixa expedido os seus ofícios no sentido de reiterar o envio de informação à prefeitura sobre a 
existência de pendências nas medições, tendo solicitado, sem o esperado sucesso, a necessária regularização 

dessas pendências para a subsequente liberação de novos saques em prol da necessária conclusão do 
empreendimento, e, assim, restou evidenciado que a malsinada paralisação das obras teria ocorrido durante 

a gestão do então prefeito (Gustavo Maciel Lins de Albuquerque); 
(ii) o referido contrato de repasse teve a vigência prorrogada em duas oportunidades (para dezembro 

de 2011 e para dezembro de 2013), mas os aludidos gestores municipais (Lucicleide Xavier Ferreira dos 

Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque) teriam deixado de adotar as necessárias providências para 
a regularização das aludidas falhas ou mesmo para o esclarecimento da situação, buscando justificá-las, 

com vistas a promover a adequada conclusão do empreendimento; 
(iii) a Caixa teria instaurado o presente processo da tomada de contas especial, tendo declarado 

expressamente que a obra no ajuste teria sido vistoriada e estaria maculada pelo baixo nível de execução 

em 75,13% e, durante a última vistoria ocorrida em 31/7/2012, não teria apresentado a devida 
funcionalidade em prol da comunidade local; 

(iv) a Caixa teria, em 8/9/2016 (4 anos depois dessa última vistoria), passado a realizar a nova vistoria 
in loco e, ao verificar o suposto cumprimento posterior do objeto pactuado, teria encaminhado ao TCU o 
Ofício n.º 474/2017/COPAC/GEATO (Peça 3, p. 3-4), de 2/5/2017, com a cópia do Parecer Técnico n.º 

266/2016 (Peça 3, p. 4-8), anunciando que o arquiteto-urbanista da Gerência de Governo em Caruaru - PE 
(GIGOVCA) teria anotado que o percentual executado teria adquirido a funcionalidade partir da 

subsequente conclusão do objeto pactuado, tendo, de modo geral os serviços de pavimentação passado a 
ser finalizados em razoável grau de conservação; e 

(v) a Caixa teria, em 9/11/2018 (6 anos depois da última vistoria e 2 anos depois dessa nova vistoria 

in loco), passado a noticiar que a prestação de contas final do referido contrato de repasse teria sido 
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analisada e aprovada em 25/6/2018 (Peças 6, p. 6 e 43-44), a Caixa teria apresentado os seguintes 

documentos: notas fiscais, relação de comprovantes de pagamento, demonstrativo consolidado da execução 
da receita e despesa, declaração em cumprimento à Lei nº 9.452, de 1997, relatório de cumprimento e 

aceitação do objeto, e relatório de execução físico-financeira; 
Considerando que a 2ª Câmara do TCU já teria expressamente alertado a Caixa e as unidades técnicas 

no Tribunal sobre a efetiva necessidade de não admitirem a prática dessa perigosa confusão financeira entre 

os recursos federais e os supervenientes recursos municipais ou estaduais, tendo, para tanto, prolatado o 
Acórdão 11.398/2019-2ª Câmara no seguinte sentido: 

“(...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias contados 
da ciência desta deliberação, a Caixa Econômica Federal oriente todas as suas unidades no País e, 
especialmente, as suas unidades no Estado de Pernambuco sobre a efetiva necessidade de pronta adoção 

das seguintes medidas: 
9.3.1. abstenham-se de manter o atual procedimento adotado pela Caixa, ao eventualmente cogitar 

sobre a aplicação do Acórdão 5.690/2015-2ª Câmara, por não se mostrar plenamente adequado, pois não 
poderia emprestar ao referido Acórdão 5.690/2015 o condão de servir para o integral afastamento da 
aplicação das suas normas internas, a exemplo da AE 099, e das subjacentes normas legais, a exemplo do 

art. 116 da Lei n.º 8.666, de 1993, além de todas as demais premissas fixadas pela jurisprudência do TCU; 
devendo atentar, pois, para a necessidade de efetivamente observar a jurisprudência do TCU no sentido 

de só eventualmente opinar pelo superveniente arquivamento de tomada de contas especial, com o 
afastamento do dano ao erário originalmente apurado, quando a posterior execução complementar ou 
suplementar do correspondente objeto parcialmente executado não resultar, por exemplo, no afastamento 

da devida demonstração do respectivo nexo causal entre o aporte dos recursos federais e os supostos 
dispêndios incorridos no convênio ou instrumento congênere, entre outros elementos de convicção 

necessários à efetiva comprovação sobre a boa e regular aplicação dos recursos federais, até porque, 
diante desse afastamento do nexo causal, deve subsistir a evidência do dano ao erário apurado 
originalmente, com a consequente responsabilização de todos os gestores envolvidos e até mesmo, se o for 

o caso, dos agentes públicos praticantes dessa posterior execução complementar ou suplementar do objeto 
parcialmente executado, nos termos dos arts. 8º e 16 da Lei n.º 8.443, de 1992; 

9.3.2. atentem também, entre outras circunstâncias tendentes a obstar a regular comprovação dos 
dispêndios nas respectivas prestações de contas dos ajustes, ao eventualmente cogitar sobre a aplicação 
do referido Acórdão 5.690/2015-2ª Câmara, para a eventual intercorrência das seguintes circunstâncias: 

(a) execução dos itens de serviço pendentes em desacordo com as especificações previstas no plano de 
trabalho; (b) subsequente desvirtuamento das etapas anteriores, já aprovadas e pagas pela Caixa, ante a 

superveniente complementação do objeto previamente pactuado, resultando no desvio de objeto ou no 
desvio de finalidade; (c) deterioração dos itens de serviço executados sob a égide do convênio ou contrato 
de repasse, sem a efetiva comprovação de os itens de serviço terem sido completados de modo a preservar 

a integral funcionalidade das parcelas já executadas; e (d) ausência ou deficiência na visita in loco para 
a comprovação da execução física do objeto pactuado diante da possível insuficiência de relatórios 

fotográficos, entre outros documentos, e da impossibilidade de, assim, verificar a efetiva veracidade dessa 
suposta execução; 

9.4. determinar que a Segecex informe todas as unidades técnicas junto ao TCU sobre a efetiva 

necessidade de observância às premissas anunciadas pelo item 9.3 deste Acórdão;” 
Considerando, pois, que, em flagrante dissonância com o referido princípio do devido processo legal, 

o respectivo prazo para a malsinada prestação de contas dos ajustes já teria acabado em dezembro de 2013, 
estando as irregularidades no aludido ajuste já apuradas no bojo da subsequente TCE para o julgamento 
pelo TCU em 2016, e, assim, todas essas estranhas medidas para a posterior conclusão do empreendimento 

com a superveniente prestação de contas, em 2016, só poderiam ter sido promovidas após a prévia anuência 
do TCU e o concomitante acompanhamento pela Caixa e pela unidade técnica, mas isso não ocorreu; não 

podendo o TCU passar, pois, a indevidamente admitir essa superveniente prestação de contas diante da 
evidente preclusão processual e da referida inobservância ao devido processo legal, para além de, também, 
não dever admitir o aludido rompimento do nexo causal a partir da suscitada confusão financeira entre os 

recursos federais e os supervenientes recursos municipais ou estaduais; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 223 

Considerando que, ao contrário do indicado no referido Relatório do Tomador de Contas Especial 

(Peça 1, p. 154-162), o total de recursos federais efetivamente desbloqueados no âmbito do aludido ajuste 
corresponderia a R$ 200.000,00 (Peça 1, p. 120-126); 

Considerando, enfim, que, até o presente momento, a citação de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos 
e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque no âmbito desta TCE ainda não teria sido promovida, devendo ser, 
todavia, promovida diante das robustas evidências de subsistência do dano causado ao erário em face, por 

exemplo, do malsinado rompimento do aludido nexo causal a partir da indevida confusão financeira entre 
o original aporte dos recursos federais e o superveniente aporte dos recursos municipais ou estaduais sem 

a prévia anuência do TCU, a despeito da inegável ciência sobre a autuação desta TCE, e sem o concomitante 
acompanhamento pela Caixa e pela unidade técnica; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “c”, e 157, do Regimento Interno do TCU, 
aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em determinar o prosseguimento do feito para o saneamento do 

processo e, assim, prolatar as providências a seguir indicadas: 
1. Processo TC-003.875/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Gustavo Maciel Lins de Albuquerque (CPF 680.839.124-68); Lucicleide Xavier 

Ferreira dos Santos (CPF 195.129.024-00). 
1.2. Instituições: Ministério da Saúde e Município de Sertânia - PE. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 
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: Murilo Muraro Fracari (OAB-DF 22.934), entre outros, representando a 

Caixa Econômica Federal; Paulo Roberto dos Santos Coelho Filho, entre outros, representando Gustavo 
Maciel Lins de Albuquerque; Nara dos Anjos Gomes (OAB-RS 49.552), entre outros, representando 
Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos.  

1.7. Providências: 
1.7.1. promover a citação de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de 

Albuquerque pelo débito decorrente da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse n.º 282.413-
36/2008, ante as robustas evidências de subsistência do dano causado ao erário pelo integral valor federal 
repassado em face, por exemplo, do malsinado rompimento do aludido nexo causal a partir da indevida 

confusão financeira entre o original aporte dos recursos federais e o superveniente aporte dos recursos 
municipais ou estaduais sem a prévia anuência do TCU, a despeito da inegável ciência sobre a autuação 

desta TCE, e sem o concomitante acompanhamento pela Caixa e pela unidade técnica, sob as seguintes 
condições: 

  
Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 

200.000,00  8/10/2009 

 
1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis, 

para facilitar a respectiva manifestação no processo;  

1.7.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco e ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, para ciência e adoção 

das eventuais medidas cabíveis em face da possível subsistência de dano causado ao erário estadual ou 
municipal a partir do subsequente e indevido aporte de recursos municipais ou estaduais para a 
superveniente complementação do aludido objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.º 282.413-36/2008; 

e 
1.7.4. dar prosseguimento ao presente feito, com a devida urgência. 

ACÓRDÃO Nº 8210/2020 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que, no presente momento, deve ser apreciado o pedido formulado pela Gráfica e 

Editora Pouchain Ramos Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) para o reparcelamento do débito imputado pelo 

item 9.1.4 do Acórdão 4.199/2016-TCU-2ª Câmara (Peça 211); 
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Considerando que o item 9.4 do aludido acórdão autorizou o recolhimento das dívidas em 36 (trinta 

e seis) parcelas e, após o trânsito em julgado, a ora peticionária iniciou o recolhimento parcelado do débito 
(Peças 194, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210); 

Considerando que, após o recolhimento de 8 (oito) parcelas, a ora peticionária veio requerer o 
reparcelamento do saldo remanescente em 60 (sessenta) meses ou a concessão de carência por 90 (noventa) 
dias; 

Considerando que a unidade técnica assinalou que, até 2/6/2020, o saldo devedor da dívida estaria 
em R$ 21.423,89 diante do demonstrativo de débito acostado à Peça 212; 

Considerando que a unidade técnica assinalou, ainda, que o processo não foi remetido para a cobrança 
judicial e, assim, estariam preenchidos os requisitos para o deferimento do reparcelamento ora solicitado; 

Considerando, ainda, que, diante do não recolhimento da multa imputada pelo item 9.2 do Acórdão 

4.199/2016-2ª Câmara, com a subjacente redução do seu valor a partir da determinação proferida pelo 
Acórdão 1.627/2017-2ª Câmara, foi constituído o processo de cobrança executiva sob o TC 037.012/2019-

3 e transmitido à AGU em 09/12/2019; 
Considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU estariam no sentido do 

deferimento do pedido da Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. de reparcelamento da dívida em 60 

(sessenta) prestações mensais, com a incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais;  
Considerando, contudo, que, em face da atual subsistência da crise pela pandemia do COVID-19, 

com os seus deletérios efeitos econômico-sociais, o TCU deve promover o atendimento do alternat ivo 
pedido para a concessão da referida carência por 90 (noventa) dias; 

Considerando, enfim, que o aludido processo sobre a referida multa já teria sido remetido à AGU 

para a cobrança executiva no bojo do TC 037.012/2019-3, em 9/12/2019, mas teria sido arquivado pela 
AGU em sintonia com o Ofício nº 00062/2020/GRAP5/PRU5R/PGU/AGU, ao passo que o processo de 

cobrança executiva sobre o correspondente débito ainda não teria sido formalizado perante a AGU, estando 
na suscitada fase de pagamento parcelado do débito; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 143, V, “b”, do RITCU, em deferir o alternativo pedido ora formulado para a concessão da referida 
carência sobre a dívida e, assim, suspender excepcionalmente, por 90 (noventa) dias contados da ciência 

desta deliberação, a retomada do prazo para o pagamento parcelado do débito solidariamente imputado em 
desfavor da Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) pelo item 9.1.4 do 
Acórdão 4.199/2016-TCU-2ª Câmara, em parcial consonância com os pareceres emitidos neste processo, 

além de prolatar a providência a seguir indicada: 
1. Processo TC-017.054/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Apensos: TC-036.944/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC-036.957/2019-4 
(COBRANÇA EXECUTIVA); TC-037.012/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC-036.956/2019-8 
(COBRANÇA EXECUTIVA); TC-036.945/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC- 036.942/2019-7 

(COBRANÇA EXECUTIVA). 
1.2. Responsáveis: Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (CNPJ 07.210.669/0001-

57); Exibidoor Propaganda Ltda. - EPP (CNPJ 06.571.178/0001-79); Gráfica e Editora Pouchain Ramos 
Ltda. (CNPJ 07.012.214/0001-27) e José Colombo de Almeida Cialdini Neto (CPF 232.839.393-49). 

1.3. Órgão: Ministério do Turismo. 

1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 
1.7. Representação legal:  

1.7.1. Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB/CE 31.566), entre outros, representando José 
Colombo de Almeida Cialdini Neto; 

1.7.2. Bruna Laina Brasileiro Ramos (OAB/CE 27.147), entre outros, representando a Associação 
Brasileira de Agências de Viagens Ceará e José Colombo de Almeida Cialdini Neto; 

1.7.3. Paulo Maria Teixeira Lima (OAB/CE 6.989), entre outros, representando a Exibidoor 

Propaganda Ltda. 
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1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à 

Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda., para ciência. 

ACÓRDÃO Nº 8211/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que se trata de solicitação de informações sobre o TC 039.422/2018-6 pelo Exmo. Sr. 
Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, como Procurador da República, por intermédio do Ofício 
PR-RJ/GMGBA nº 131/2020 (Peça 2);  

Considerando que o referido TC 039.422/2018-6 trataria de auditoria realizada durante o período de 
28/11/2018 a 12/4/2019, em cumprimento ao Acórdão 2.485/2018-TCU-Plenário, com o objetivo de 

verificar a conformidade entre o Projeto de Desenvolvimento da Produção do Módulo 2 do Campo de Mero 
no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos) e a Sistemática de Investimentos da Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras) em face dos aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e gerenciais; 

Considerando que a referida solicitação estaria enquadrada nos arts. 59, II, e 62 da Resolução TCU 
nº 259, de 2014, e no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75, de 1993, conferindo a subjacente legitimidade 

para o requerimento de informações ou de cópia das peças processuais perante o TCU; 
Considerando que, estando o TC 039.422/2018-6 na etapa de oitiva pela unidade técnica, o TCU 

ainda não teria apreciado definitivamente o mérito da aludida auditoria; 

Considerando, todavia, que, a despeito do referido processo não ter obtido o seu julgamento de mérito 
pelo TCU, não subsistiria o intransponível óbice ao atendimento da aludida solicitação; 

Considerando que, às Peças 4-6, a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo deferimento do pedido 
e pelo encaminhamento das informações ora requeridas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, nos termos dos arts. 169, V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, 
de 2011, e dos arts. 59, II, 61 e 62 da Resolução TCU nº 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação 

e deferir o pedido de informações sobre o TC 039.422/2018-6, em sintonia com os pareceres emitidos neste 
processo, sem prejuízo de prolatar as providências indicadas abaixo: 

1. Processo TC-024.109/2020-7 (SOLICITAÇÃO) 

1.1. Solicitante: Exmo. Sr. Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, como Procurador da 
República. 

1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

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

1.6. Providências:  
1.6.1. promover o célere atendimento da solicitação de informações sobre o TC 039.422/2018-6 em 

resposta ao Ofício PR-RJ/GMGBA nº 131/2020 (Peça 2); e 

1.6.2. promover o apensamento definitivo do presente processo ao referido TC 039.422/2018-6. 

ACÓRDÃO Nº 8212/2020 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que se trata de solicitação para o envio, em meio eletrônico, da cópia integral do 
TC 018.966/2020-9 em prol de Daniela Geib (CPF 393.859.288-56) por meio da Demanda da Ouvidoria 
nº 330447; 

Considerando que o referido TC 018.966/2020-9 trataria de representação formulada pela 
SecexAgroAmbiental em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1.432/2017 prolatado pelo Plenário do TCU 

sob a relatoria do Ministro José Mucio Monteiro; 
Considerando que a ora solicitante não apresentou a razão legítima para ser habilitada no feito, como 

parte interessada, nos termos do art. 144, § 2º, do RITCU;  

Considerando que, não figurando a solicitante como responsável, interessada ou representante legal 
regularmente habilitada no feito, nos termos do art. 163 do RITCU, o presente requerimento deverá ser 

analisado com base na Lei n.º 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, a partir da 
regulamentação dada pela Resolução TCU nº 249, de 2012;  
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Considerando que, ao regulamentar a Lei de Acesso à Informação, a Resolução TCU nº 249, de 2012, 

estabeleceu, em seu art. 11, que “qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação 
ao TCU”, explicitando, no seu art. 17, que, conforme o caso, dependeria de prévia autorização do Ministro -

Relator ou do Presidente do Tribunal, entre outras medidas, o fornecimento de informações pessoais, pois 
diriam respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, às liberdades e às garantias 
individuais, permitindo, contudo, que, nos termos do inciso III do referido artigo 17, seja negado o suscitado 

pedido de informação;  
Considerando que, nos termos do art. 7º, VII, “b”, e § 3º, da Lei de Acesso à Informação, o direito de 

obter informações e documentos junto ao TCU sobre as ações de controle externo somente será assegurado 
com a edição do respectivo ato decisório, a exemplo do acórdão do TCU ou do despacho do Ministro -
Relator sobre a decisão de mérito ou o encerramento do processo, respectivamente; 

Considerando que, estando o aludido TC 018.966/2020-9 na etapa de instrução pela diligência ao 
Ibama, o Tribunal ainda não teria apreciado o mérito da referida representação; 

Considerando, entretanto, que o art. 4º, § 2º, da Resolução TCU nº 249, de 2012, estabeleceu que “o 
Presidente ou relatores poderão, nos processos de sua competência, autorizar a divulgação total ou parcial 
das informações ou dos documentos mencionados no §1º deste artigo anteriormente à prolação do ato 

decisório”; 
Considerando, entretanto, que, à Peça 3, a SecexAgroAmbiental emitiu o seu parecer no sentido de 

negar o suscitado pedido em face de o referido processo ainda estar na etapa de instrução, não tendo sido 
demonstrado o atual interesse da solicitante sobre o presente feito; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, nos termos dos arts. 169, inciso V, e 232 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela  
Resolução nº 246, de 2011, e do art. 65 da Resolução TCU nº 259, de 2014, em conhecer da presente 

solicitação para indeferir o subjacente pedido de cópia integral do TC 018.966/2020-9, a partir dos 
pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo de prolatar as providências indicadas abaixo: 

1. Processo TC-025.984/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 

1.1. Solicitante: Daniela Geib (CPF 393.859.288-56). 
1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 

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 da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAgroAmbiental). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Providências: 
1.7.1. dar ciência da presente deliberação à solicitante, assinalando que o referido processo ainda 

estaria na etapa de instrução e não teria sido demonstrado o atual interesse da solicitante sobre o presente 

feito; e  
1.7.2. promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC 018.966/2020-9. 

ACÓRDÃO Nº 8213/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 022.943/2017-0. 
1.1. Apenso: TC 028.971/2018-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VI - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas (00.414.607/0002-07). 
3.2. Responsáveis: Cláudia de Oliveira Tenório (842.415.604-82); José Júlio Vieira Paiva 

(035.815.554-17); José Luciano Barbosa da Silva (296.681.744-53); Marcelo Teixeira Cavalcante 

(021.912.374-87); Ricardo Barros Méro (088.483.784-04). 
4. Órgão/Entidade: Órgãos do Governo do Estado de Alagoas. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 

8. Representação legal: 
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8.1. Caroline Maria Pinheiro Amorim (6557/OAB-AL) e outros, representando Marcelo Teixeira 

Cavalcante.  
8.2. Bruno Mendes (44.498/OAB-DF) e outros, representando José Luciano Barbosa da Silva.  

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela então Secex-AL acerca 

de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc/AL), antiga 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas (SEE-AL), relacionadas à contratação da 
empresa V.A. de Oliveira Editora Eireli, mediante inexigibilidade de licitação; 

ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 17, 235 e 237, 
inciso VI, do Regimento Interno, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, 
considerá-la procedente; 

9.2. excluir o Sr. José Luciano Barbosa da Silva da relação processual; 
9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: Cláudia Oliveira Tenório, ex-

Superintendente de Gestão da Rede Estadual de Ensino; José Júlio Vieira Paiva, CPF: 035.815.554-17, ex-

Chefe do Núcleo de Aquisição; Ricardo Barros Mero, ex-Coordenador da Procuradoria de Licitações, 
Contratos e Convênios da PGE de Alagoas; e Marcelo Teixeira Cavalcante, ex-Procurador-Geral do Estado 

de Alagoas;  
9.4. aplicar à Sra. Cláudia Oliveira Tenório a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva 

notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, 
atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas 

após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.5. aplicar aos Srs. José Júlio Vieira Paiva, Ricardo Barros Mero e Marcelo Teixeira Cavalcante, 

individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, 
perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a 

data deste acórdão até a data 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. dar ciência deste acórdão ao representante e Secretaria de Educação do Estado de Alagoas 

(Seduc/AL) destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem 
ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o 
Tribunal pode encaminhar- lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 

9.8. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do 
Tribunal. 

ACÓRDÃO Nº 8214/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 006.331/2016-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II -Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (Mtur) (CNPJ 05.457.283/0001-19). 

3.2. Responsáveis: Nelson Soares de Almeida Junior (CPF 025.526.410-08) e União Metropolitana 
de Estudantes Secundários de Porto Alegre (CNPJ 88.593.231/0001-05). 

4. Entidade: Ministério do Turismo (Mtur). 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
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: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministé r io 

do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1.335/2010, 
Siafi 744833, celebrado com a União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre (Umespa), 

tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado “Capacitar 
estudantes do ensino médio de escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul em disciplinas relacionadas 
ao segmento do turismo”, conforme Plano de Trabalho, com vigência inicial estipulada para o período de 

23/7/2010 a 25/3/2013; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, e com no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 213 do Regimento 
Interno e com os arts. 4º e 6º, inciso I, da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, em: 

9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela União Metropolitana de Estudantes 

Secundários de Porto Alegre e pelo Sr. Nelson Soares de Almeida Junior; 
9.2. determinar o arquivamento dos autos, a título de racionalização administrativa e economia 

processual, sem cancelamento do débito no valor de R$ 10.890,00 (dez mil oitocentos e noventa reais), a 
cujo pagamento, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 30/9/2010, 
até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, continuarão solidariamente obrigados 

os responsáveis, União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre e do Sr. Nelson Soares 
de Almeida Junior, para que lhes seja dada quitação; 

9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, 
informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está 
disponível para a 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. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8214-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8215/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 006.008/2017-8.  

2. Grupo I - Classe de Assunto (I): Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial  
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Recorrentes: Charles Evaristo Klein Rossi (CPF 648.545.587-68) e Daniel Mendes Guedes (CPF 
882.020.701-04). 

4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro André Luís de Carvalho 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: Alex Duarte Santana Barros (OAB/DF 31.583), Anna Maria da Trindade dos 

Reis (OAB/DF 6.811), Thiago Luiz da Costa (OAB/DF 48.651) e outros 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas 
Especial, interpostos por Charles Evaristo Klein Rossi e Daniel Mendes Guedes, contra o Acórdão 
3.075/2019 - TCU - 2ª Câmara. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Charles Evaristo Klein Rossi para, no 
mérito, negar lhe provimento; 
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9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Daniel Mendes Guedes para, no mérito, 

dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar insubsistente o subitem 9.4. do Acórdão 3.075/2019 - TCU - 
2ª Câmara; 

9.3. dar ciência aos recorrentes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, 
informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponíve l 
para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribuna l 

poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8215-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8216/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.774/2020-9.  

2. Grupo II - Classe de Assunto (V): Pensões Civis  
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Antonio Victor Silva Brochardt (CPF: 044.184.934-25); Celia de Moraes Machado 
(CPF: 222.464.098-61); Enio Vilmar López Lence (CPF: 036.887.127-49); Franca Cinquepalmi (CPF: 
052.537.048-09); Helena da Silva Cosme (CPF: 709.136.417-15); Inêz Paulina da Silva Brochardt (CPF: 

038.586.504-04); Jacob Jose de Souza (CPF: 035.600.109-18); Maria Martha Pinheiro Martins de Araujo 
(CPF: 385.572.666-34); Maria da Paz Silva (CPF: 049.787.404-01); Neusa Maria Matos de Souza (CPF: 

288.387.189-20); Rafaela Silva de Oliveira (CPF: 708.915.374-65); Terezinha da Paixa Chapui Santos 
(CPF: 125.702.143-53); Wagner Silva do Brasil Brochardt (CPF: 044.184.914-81); Wildson Silva de 
Oliveira (CPF: 708.915.294-46); Zilma Cardozo (CPF: 145.538.649-91); Zuleika Ferreira Natale (CPF: 

755.069.476-15). 
4. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pelo Ministério das 
Comunicações, 

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

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

9.1. considerar legais os atos de concessão de pensões civis instituídas pelos Senhores Walmir Cosme 
(peça 2), em favor de Helena da Silva Cosme (CPF: 709.136.417-15); Walmor Menezes da Rocha Santos 
(peça 3), em favor de Terezinha da Paixa Chapui Santos (CPF: 125.702.143-53); Walter Jacob de Souza 

(peça 4), em favor de Jacob Jose de Souza (CPF: 035.600.109-18), Neusa Maria Matos de Souza (CPF: 
288.387.189-20), Zilma Cardozo (CPF: 145.538.649-91); Washington Indio do Brasil Brochardt (peça 6), 

em favor de Antonio Victor Silva Brochardt (CPF: 044.184.934-25), Inêz Paulina da Silva Brochardt (CPF: 
038.586.504-04), Wagner Silva do Brasil Brochardt (CPF: 044.184.914-81); Wilson Braga Nogueira (peça 
7), em favor de Franca Cinquepalmi (CPF: 052.537.048-09); Wilson Hugo de Araújo, em favor de Maria 

Martha Pinheiro Martins de Araujo (CPF: 385.572.666-34); e Wilson Machado (peça 10,, em favor de Celia 
de Moraes Machado (CPF: 222.464.098-61); Wilson Natale (peça 11), em favor de Zuleika Ferreira Natale 

(CPF: 755.069.476-15), ordenando seus respectivos registros; 
9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensões civis instituídas por Wanda Torga de Castilho 

Lence (peça 5) em favor de Ênio Vilmar Lopez Lence, e por Wilson Lins de Oliveira (peça 9) em favor de 
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Maria da Paz Silva (Companheira), Rafaela Silva de Oliveira (Filha) e Wildson Silva de Oliveira (Filho), 

recusando seus registros, uma vez que houve irregularidades nos critérios de cálculo dos benefícios; 
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, 

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.4. determinar ao Ministério das Comunicações, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência deste Acórdão, os 

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

Regimento Interno desta Corte; 
9.4.2. promova a revisão das concessões irregulares (item 9.2 deste Acórdão), em observância ao art. 

2º da EC 70/2012 e aos Acórdãos 2.553/2013 e 1.293/2018, ambos do Plenário, e encaminhe os novos atos 

escoimados das ilegalidades indicadas nesta deliberação, via e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2º, do 
Regimento Interno do TCU, para oportuna apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput, do 

Regimento Interno do TCU e da IN/TCU 78/2018; 
9.4.3. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão ao Sr. Ênio Vilmar Lopez Lence (Viúvo da Sra. Wanda 

Torga de Castilho Lence), à Sra. Maria da Paz Silva (Companheira do Sr. Wilson Lins de Oliveira), a 

Rafaela Silva de Oliveira e Wildson Silva de Oliveira (Filhos do Sr. Wilson Lins de Oliveira ), 
encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, nos 

termos do art. 4º, § 3º, da Resolução-TCU 170/2004; 
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais 

providências pertinentes. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8216-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8217/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 007.505/2015-9.  
2. Grupo I - Classe de Assunto II: Tomada de contas especial 

3. Responsáveis: Associação das Mulheres do Pesqueiro - Asmupesq (CNPJ 05.232.844/0001-81); 
Maria Teresa Junqueira Meinberg (CPF 250.081.808-00). 

4. Entidade: Associação das Mulheres do Pesqueiro (Asmupesq) (CNPJ 05.232.844/0001-81). 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas (Secex-AL) e Secretaria 
de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Walmir Hugo Pontes dos Santos Neto (OAB/PA 23.444) 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade da 

Associação das Mulheres do Pesqueiro (Asmupesq) e da Sra. Maria Teresa Junqueira Meinberg, na 
qualidade de diretora da associação, instaurada em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular 

aplicação dos recursos transferidos para a instituição por força do Convênio n.º 1298/2008, firmado com o 
com o Ministério do Turismo, para o “Apoio a iniciativas de turismo de base comunitária na Ilha do Marajó 
- Pará”, no valor de responsabilidade da União de R$ 140.832,00 e contrapartida de R$ 15.648,00, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. julgar irregulares as contas das responsáveis Associação das Mulheres do Pesqueiro e Maria 
Teresa Junqueira Meinberg com fulcro no art. 1º, inciso I, no art. 16, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º  8.443, 
de 16 de julho de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-as, solidariamente, 

ao pagamento do valor discriminado, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 
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comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento desse valor aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do 
recolhimento, descontado do crédito verificado a partir da data indicada, na forma prevista na legislação 

em vigor; 
  

Débito (R$) Data Débito/Credito 

140.832,00 2/2/2009 D 

 5.111,02 12/10/2012 C 

 

9.2. aplicar às responsáveis a multa referida no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, no valor individua l 
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, 

para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, 
atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após 
o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 em até 
36 (tinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, c/c o art. 

217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, 
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 atualizadas monetariamente, 

devendo incidir sobre cada valor mensal da dívida mencionada no item 9.1, os juros de mora devidos, na 
forma prevista na legislação em vigor; 

9.4. alertar as 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; 

9.5. autorizar, desde logo, caso não sejam atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, 
da Lei nº 8.443, de 1992, a cobrança judicial dos valores acima, na forma da legislação em vigor; 

9.6. dar ciência deste acórdão às responsáveis e ao Ministério do Turismo, destacando que seu inteiro 
teor, incluindo o relatório e o voto que o acompanham, pode ser consultado no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos; 

9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará para adoção das 
providências que julgar pertinentes, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992, destacando que 

seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, pode ser consultado no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8217-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8218/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 011.822/2020-1.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria.  
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Jose de Jesus Leal (084.448.205-63); Maria Lucia Guerra Armede Iervese 
(178.138.405-34). 

4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - FEIRA DE SANTANA/BA - INSS/MPS. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Jose de Jesus 

Leal e de Maria Lucia Guerra Armede Iervese, expedidos pela Gerência Executiva do INSS - Feira de 
Santana/BA, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, 
inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da 

União, em: 
9.1. considerar legal o ato de aposentadoria referente à servidora inativa Maria Lucia Guerra Armede 

Iervese, promovendo-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 6º, § 1º, da Resolução-TCU 206/2007; 
9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Jose de Jesus Leal, negando-lhe registro, em 

virtude da contagem indevida de tempo prestado em condição insalubre; 

9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 
Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

9.4 determinar à Gerência Executiva do INSS - Feira de Santana/BA que: 
9.4.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas 

ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos 

do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 
9.4.2 emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, 

disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-
TCU 78/2018; 

9.4.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, 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; 

9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das 
determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 

9.6 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integra l 

da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8218-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8219/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 013.548/2020-4.  

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

3.1. Interessados: Francisca Barnabe Gonçalves (607.740.967-72); Jandira de Souza Amaral 
(016.270.664-20); Maria Creusa de Vasconcelos (360.051.507-15); Maria Creusa de Vasconcelos 
(360.051.507-15); Maria Isabel Varela do Amaral (960.283.277-00); Maria Neuza Pimentel (906.121.407-

68); Marizia Dias de Moura (481.539.157-20); Norma Suely Dias de Moura (366.650.027-72); Silvia Dias 
de Moura (481.217.627-15); Valeria Varela do Amaral (036.533.727-71); Zely Fagundes (058.889.647-

00); Zeni da Gama Pereira (746.313.817-87). 
4. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - ÁREA MILITAR. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pensões militares concedidas a dependentes, 

em decorrência do falecimento dos instituidores, ex-servidores do Comando da Aeronáutica /Ministério da 
Defesa. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com 
fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II da Lei 
8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legais os atos iniciais de concessão de pensão militar em benefício de: Zely Fagundes, 
Zeni da Gama Pereira (Instituidor: Luiz Paulo de Sá Pereira); Francisca Barnabe Gonçalves, Jandira de 

Souza Amaral, Maria Isabel Varela do Amaral, Valeria Varela do Amaral (Instituidor: Luiz Varela do 
Amaral); bem como o ato de reversão de concessão de pensão militar em benefício de Marizia Dias de 
Moura, Norma Suely Dias de Moura, Silvia Dias de Moura (Instituidor: Manoel Dias de Moura). 

9.2. determinar à Sefip que: 
9.2.1. promova, no mesmo processo, a oitiva da Sra. Maria Creusa de Vasconcelos, beneficiária da 

pensão instituída por Luiz Júlio da Silva Filho, para oportunizar que a pensionista, querendo, manifeste -se 
sobre seus benefícios previdenciários e sobre a inobservância do art. 29 da Lei 3.765/1960, cientificando -a 
de que tem o direito de optar pelos benefícios legalmente acumuláveis e de que, caso a escolha recaia sobre 

a pensão militar, o Órgão de origem cadastrará novo ato de concessão no Sistema Sisac, livre da 
irregularidade ora apontada no presente processo; 

9.2.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Sra. Maria 
Creusa de Vasconcelos, aos demais interessados e ao Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8219-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8220/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.032/2018-9.  
2. Grupo II - Classe de Assunto II: Tomada de contas especial 
3. Responsável: Valdecir Luiz Colle (CPF 807.590.769-87) 

4. Entidade: Município de Juscimeira (MT). 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. 

Valdecir Luiz Colle, na qualidade de Prefeito de Juscimeira (MT), em razão de irregularidades na 
documentação exigida para a prestação de contas do Convênio nº 843/2010 firmado com o Ministério do 
Turismo, no valor de R$ 100.000,00, para o apoio à realização da “V Festa da Pamonha de Juscimeira/MT” 

de 18 a 19/6/2010, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, em:  
9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b” e “c”, da Lei nº  8.443, 

de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Valdecir Luiz Colle, 

condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos 
dos juros de mora calculados a partir de 7/7/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação 

em vigor, fixando- lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento da referida quantia aos 
cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno;  

9.2 aplicar ao Sr. Valdecir Luiz Colle a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 

do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado monetariamente desde a data 
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deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em 

vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação para que comprove, perante o Tribunal, o 
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do 

Regimento Interno; 
9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma 

do disposto no art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992; 

9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei nº 8.443, de 1992, 
c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas 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 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 da dívida referida no item 9.1 os juros de mora devidos, na forma prevista 
na legislação em vigor; 

9.5 alertar 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;  

9.6 dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Turismo, informando- lhes que o 

inteiro teor da deliberação, e do relatório e do voto que a precedem, pode ser consultado no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos; 

9.7 encaminhar cópia deste acórdão, e do relatório e do voto que o precedem, à Procuradoria da 
República em Mato Grosso, nos termos do §3º do art. 16 da Lei nº 8.443, de 1992 c/c o § 7º do art. 209 do 
Regimento Interno, e ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, para adoção das medidas que 

entenderem cabíveis, informando-lhes que a deliberação e seus fundamentos podem ser consultados no 
endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8220-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8221/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 026.958/2018-0.  
2. Grupo II - Classe de Assunto: VI - Representação.  

3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Povo - MT. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso (TCE/MT) acerca de supostas irregularidades na execução de obra para construção 
de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no municíp io de São José do Povo/MT, referente ao Contrato 

71/2014, decorrente da Concorrência 13/2014, com emprego de recursos federais, no valor de R$ 
408.000,00, oriundos do Ministério da Saúde; 

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

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1 levantar o sobrestamento dos presentes autos, em virtude do cumprimento do disposto na alínea 

“d” do Acórdão 1.151/2019-TCU-Plenário, de minha Relatoria, por parte do Ministério da Saúde; 
9.2 considerar, no mérito, parcialmente procedente a presente representação, já conhecida pelo 

Acórdão 1.151/2019-TCU-Plenário, de minha Relatoria, tendo em vista a ausência de comprovação efetiva, 
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por parte do município de São José do Povo/MT, da realização da alteração do tipo de fundação na obra de 

construção da UBS do município; 
9.3 encaminhar cópia deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), ao 

Conselho Municipal de Saúde (CMS) de São José do Povo/MT e à Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
do Ministério da Saúde (MS), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora 
encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso 

tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar- lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 
9.4 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do 

Tribunal. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8221-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8222/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.604/2020-7.  

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria.  
3. Interessado: Augusto Cesar Martinelli Torres (094.482.845-00). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 5ª Região/BA, 
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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 

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 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 
Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 

9.3.3. 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 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA.  
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8222-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 8223/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.643/2020-2.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria.  

3. Interessada: Sonia Maria de Melo Viana (075.307.495-87). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribuna l 
Regional do Trabalho da 5ª Região/BA, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
9.3.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação; 
9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8223-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8224/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.676/2020-8.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Rosemary Domingues Wargas (267.330.991-87). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, 
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: 
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9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 

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 Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 
Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 

9.3.3. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação 
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 

9.3.4. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

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

9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF 
e TO. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8224-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8225/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.691/2020-7.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Eneida Dias de Miranda (326.258.714-15). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 13ª Região/PB, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
9.3.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

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

9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB.  

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8225-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8226/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.719/2020-9.  

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Mônica de Morais Artiaga (326.911.061-87). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribuna l 
Regional do Trabalho da 18ª Região/GO, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 

9.3.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 
proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação; 
9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8226-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8227/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.845/2020-4.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Nara de Souza Lopes (520.377.706-34). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribuna l 
Regional Eleitoral 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 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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado das irregularidades apontadas, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 

9.3.3. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação 
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 

9.3.4. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 
proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores 
indevidamente recebidos após a notificação; 

9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8227-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8228/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.894/2020-5.  

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

3.1. Interessado: Fernando José Fernandes (696.077.457-87). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Tribuna l 
Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 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; 
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9.3.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
9.3.3. 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 valore s 
indevidamente recebidos após a notificação; 

9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ.  

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8228-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8229/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.954/2020-8.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria.  

3. Interessado: José Francisco de Alcântara (372.867.656-04). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
9.3.3. 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 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região/MG. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8229-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8230/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 009.005/2020-0.  
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2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria.  

3. Interessada: Talita Bokel Martins Costa (443.303.839-34). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
9.3.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

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

9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF 

e TO. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8230-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8231/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 009.013/2020-2.  

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

3.1. Interessado: Terezinha Lopes Penna Ribeiro (241.016.722-53). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribuna l 
Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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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 Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
9.3.3. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação 

do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 
9.3.4. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação; 
9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM 

e RR. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8231-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8232/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 009.330/2020-8.  

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Mariza Cristina Muniz Guedes (263.228.891-68). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribuna l 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 

9.3.3. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação 
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 

9.3.4. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 
proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores 
indevidamente recebidos após a notificação; 
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9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8232-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8233/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 009.332/2020-0.  

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

3.1. Interessado: Pedro de Alcantara da Costa Lima (093.027.431-87). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Tribuna l 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 

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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 

Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
9.3.3. 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 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8233-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8234/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 009.496/2020-3.  

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Osmar Nelson Arend (308.007.229-49). 
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4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da 

Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná, 
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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 

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 à Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 
Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 

9.3.3. esclareça ao inativo acerca das seguintes alternativas: 

9.3.3.1 caso manifeste interesse, poderá se manter aposentado com base em outro fundamento legal 
e desde que cumpra os requisitos legais exigidos; ou poderá retornar à atividade para completar o requisito 

temporal para nova aposentadoria − a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes 
no momento da nova concessão 

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 à Superintendência Regional do Incra no Estado 
do Paraná. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8234-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8235/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 009.579/2020-6.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Jose Airton dos Santos (058.577.083-20). 
4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da 

Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará, 
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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 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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 
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 à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará 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 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; 
9.3.3. esclareça ao inativo acerca das seguintes alternativas: 

9.3.3.1 caso manifeste interesse, poderá se manter aposentado com base em outro fundamento legal 
e desde que cumpra os requisitos legais exigidos; ou poderá retornar à atividade para completar o requisito 
temporal para nova aposentadoria − a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes 

no momento da nova concessão; 
9.4. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Ceará. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8235-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8236/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 009.591/2020-6.  
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Luiz Nusbaum (663.826.618-72). 
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da 

Universidade Federal de São Paulo, 
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 a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 

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 à Universidade Federal de São Paulo 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. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este 
Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
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9.3.3. 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 à Universidade Federal de São Paulo. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8236-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8237/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 011.967/2020-0.  

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Jose Francisco Cordeiro (132.545.026-04) e Maria do Carmo Baeta Neves 

(241.973.006-20). 
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 
Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadorias de ex-servidores da 

Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS, 

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 ilegais as presentes concessões e negar registro aos respectivos atos; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos 

termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS que adote as 

seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 
9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados; 
9.3.2. emita novos atos de aposentadorias escoimado das irregularidades apontadas, submetendo-o a 

este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 
9.3.3. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo 

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

9.3.4. encaminhe à Corte de Contas, no prazo de trinta dias, por intermédio do sistema e-Pessoal, o 

ato de alteração da concessão de José Francisco Cordeiro que modificou a proporcionalidade dos proventos 
pagos ao interessado, de 31/35 para 34/35, conforme pesquisa no Siape; 

9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Gerência Executiva do INSS - Belo 
Horizonte/MG - INSS/MPS. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8237-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 8238/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 013.317/2020-2.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Militar.  

3. Interessados: Joaquina Martins (499.119.617-53); Lucia Helena Mello Drumond Siepmann 
(671.237.677-72); Maria Elizabeth da Costa Barros (368.045.097-49); Paulo Sergio de Oliveira Gomes 
(336.815.627-68); Rosa Maria da Costa (972.379.907-30) e Teresa Maria Alves Gomes (574.003.698-49). 

4. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar - Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pela 
Primeira Região Militar, 

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

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

9.1. considerar legais os atos de pensão militar por instituídas por Manoel Garcia da Costa e Orotildes 
Ferreira Gomes, ordenando seus respectivos registros; 

9.2. considerar ilegais e negar o registro dos atos de pensão militar instituídas por Manoel da 

Conceição e Niecio de Almeida Drumond, recusando seus respectivos registros; 
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados 

mencionados no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.4. determinar à Primeira Região Militar que: 
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

Regimento Interno desta Corte; 
9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos 

valores indevidamente percebidos após a notificação; 
9.4.3. esclarecer às interessadas, Sras. Joaquina Martins, beneficiária da pensão instituída pelo Sr. 

Manoel da Conceição, e Lucia Helena Melo Drumond Siepmann, beneficiária da pensão instituída pelo Sr. 
Niecio de Almeida Drumond, da possibilidade de cada uma optar entre um dos dois benefícios que recebem 
à conta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de que possam prosperar as pensões militares 

tidas por irregulares; 
9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os 

interessados tiveram ciência desta deliberação; 
9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Primeira Região Militar. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8238-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8239/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 013.352/2020-2.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Militar.  
3. Interessados/Responsáveis: 
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3.1. Interessados: Abda de Souza Gonçalves (136.485.432-53); Ana Lucia Telles Ribeiro 

(065.779.627-15); Andressa Ferreira Silva (034.048.097-18); Carlos Alexandre Dias Correia (610.364.807-
63); Heleni Ilse Diem Neves (665.329.227-49); Marlene Ferreira (786.170.067-49); Monique Calmon de 

Almeida Biolchini (697.472.107-20) e Regina Helena Ferraz Guimarães (634.555.447-20). 
4. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas no âmbito 
do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, 

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

9.1. considerar legais atos de concessão de pensão militar instituídas por Ary Biolchini, Ayrton Telles 
Ribeiro e Carlos da Silva Correia, determinando os respectivos registros; 

9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensão instituídas por Antonio Silva Filho e Bernardo 
Oliveira da Cunha Gonçalves, recusando os respectivos registros; 

9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados 

mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 

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

Regimento Interno desta Corte; 
9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo 

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

9.4.3. proceda à regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos de 

pensão militar; 
9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os 

interessados teve ciência desta deliberação; 
9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.  
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8239-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8240/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 018.660/2019-3.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial.  
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Responsáveis: Arte Publicações e Gravações Ltda. (03.799.427/0001-90); Audrey Lilian de 
Souza Farah (635.742.849-34); Luiz Francisco Guil (744.391.039-87). 

4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 249 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Leina Maria Glaeser (OAB/PR 40.995), representando Luiz Francisco Guil. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela 
Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Arte Publicações e Gravações Ltda., Audrey Lilian de Souza 
Farah e Luiz Francisco Guil, sócios da empresa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos 

recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-11410, com amparo na Lei 8.313/1991 (Lei 
Rouanet), para edição de livro sobre tradições e costumes do município de Prudentópolis/PR; 

ACÓRDAM 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 Arte Publicações e Gravações Ltda. e Audrey Lilian de Souza 

Farah, 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 e razões de justificativas apresentadas pelo responsável Luiz 
Francisco Guil;  

9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Arte Publicações e 
Gravações Ltda., Audrey Lilian de Souza Farah e Luiz Francisco Guil, condenando-os solidariamente ao 

pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de 
mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando- lhes o 
prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos 

cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, 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$) Tipo da parcela 

31/7/2009 33.500,00 Débito 

30/12/2010 5.000,00 Débito 

29/4/2011 5.000,00 Débito 

29/7/2011 3.000,00 Débito 

31/10/2011 3.000,00 Débito 

31/1/2012 5.000,00 Débito 

29/2/2012 3.000,00 Débito 

28/9/2012 15.000,00 Débito 

30/11/2012 5.000,00 Débito 

28/12/2012 8.000,00 Débito 

27/7/2017 332,66 Crédito 

 Valor atualizado do débito (com juros) em 26/3/2020: R$ 172.781,47 
9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Arte Publicações e Gravações Ltda., Audrey Lilian de 

Souza Farah e Luiz Francisco Guil, 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$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar 

da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno do 
TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data 
do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em 

vigor; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, 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, inciso I, da Lei 8.443, 

de 1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º 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- 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 os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o 
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vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste 

Tribunal;  
9.7. esclarecer aos responsáveis Audrey Lilian de Souza Farah e Luiz Francisco que, caso se 

demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação 
de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à 
aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 

9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para 
ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do à § 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, bem como o Relatório e Voto que a fundamenta, está 
disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8240-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8241/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 036.353/2019-1.  
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão Militar.  

3. Interessadas: Edna Lins dos Santos (812.769.827-04); Isis Maria Moura Cavalcanti dos Santos 
(034.761.444-29); Liliane Torrao Nascimento (009.569.857-42) e Nilma Rocha de Carvalho (860.600.409-

00). 
4. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (Vinculador). 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto 

Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pelo 
Ministério da Defesa, Comando da Marinha, 

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

9.1. considerar legal o ato inicial de pensão militar de Alvaro Moura de Carvalho (peça 2), ordenando 
seu respectivo registro; 

9.2. considerar ilegais os atos no interesse de Alfredo Nonato dos Santos (peça 4), Aloísio Alves 
Nascimento (peça 5) e Francisco Pinheiro dos Santos (peça 6), recusando os respectivos registros; 

9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados 

mencionados no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 

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

Regimento Interno desta Corte; 
9.4.2. dê ciência desta deliberação aos beneficiários tratados no item 9.2, alertando-os de que o efeito 

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

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

interessados tiveram ciência desta deliberação; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.

http://www.tcu.gov.br/acordaos


BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 251 

9.5. ordenar à Sefip que diligencie ao órgão de origem para que envie a esta Corte o laudo médico 

que ateste a invalidez do Alvaro Moura de Carvalho, quando ele ainda estava na reserva remunerada, 
considerando que é somente nesse caso que a pensionista teria direito a proventos calculados em grau 

hierárquico superior ao que o ex-militar ostentava na ativa, nos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980; 
9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8241-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8242/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 003.202/2018-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II -Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Ministério do Turismo (vinculador) (CNPJ 05.457.283/0001-19). 
3.2. Responsável: Maria Aparecida Maschio Pires (CPF 500.869.108-25). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juquitiba - SP. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministé r io 

do Turismo (MTur), contra a Sra. Maria Aparecida Maschio Pires, gestão 2009-2012, na condição de ex-

prefeita, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 202/2010 (Siafi/Siconv 732633), 
celebrado com o Município de Juquitiba-SP, tendo por objeto a realização do projeto intitulado “Primeiro 

Festival Cultural de Juquitiba”, com vigência estipulada de 23/4 a 17/9/2010; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento 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, e com os arts. 1º, inciso I, 
209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar revel a Sra. Maria Aparecida Maschio Pires, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 
8.443/1992: 

9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Aparecida Maschio Pires, condenando-a ao pagamento 

da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, 
calculados a partir de 5/7/2010, até a efetiva quitação do débito, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias 

para comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional (art. 
23, inciso III, alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), abatendo-
se, na oportunidade, as quantia(s) eventualmente ressarcida(s), na forma da legislação em vigor; 

9.3. aplicar à Sra. Maria Aparecida Maschio Pires a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no 
valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, 

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

9.4 autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, 
do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre 

cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira 
parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais 

parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, 
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no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de 

comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, 
nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2º, do Regimento Interno deste 

Tribunal; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 

8.443/1992, caso não atendidas a notificação; 

9.6 encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no 
Estado de São Paulo, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento 

Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando- lhe que o inteiro teor da 
deliberação pode ser consultado no endereço <www.tcu.gov.br/acordaos>. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8242-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8243/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 005.813/2019-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (em Pensão Especial de Ex-combatente). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessadas: Maria da Gloria Pitz Silva (CPF 501.870.150-15), Sueli Rosana Pitz (CPF 
808.134.539-68) e Vera Lúcia Floriani (CPF 019.156.059-62). 

3.2. Recorrentes: Maria da Gloria Pitz Silva (CPF 501.870.150-15), Sueli Rosana Pitz (CPF 
808.134.539-68) e Vera Lúcia Floriani (CPF 019.156.059-62). 

4. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) e Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).  
8. Representação legal: 

8.1. Nila Maria Patrício Nascimento (38.599/OAB-SC), representando Maria da Gloria Pitz Silva, 
Vera Lucia Floriani e Sueli Rosana Pitz.  

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelas Sras. Maria da 

Glória Pitz Silva, Sueli Rosana Pitz e Vera Lúcia Floriani, pensionistas do ex-combatente Alois Pitz, contra 

o Acórdão 7.425/2019-TCU-2ª Câmara, que considerou ilegais as concessões e negou-lhes os respectivos 
registros; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno -TCU, em:  

9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelas Sras. Maria da Glória Pitz Silva, Sueli Rosana 
Pitz e Vera Lúcia Floriani, para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência do presente Acórdão às recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o 
Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço <www.tcu.gov.br/acordaos>, 
no dia seguinte ao de sua oficialização. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8243-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8244/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.588/2020-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Terezinha Aparecida Nogueira Rezende (584.773.906-06). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

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

Terezinha Aparecida Nogueira Rezende (584.773.906-06), vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região/MG; 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 

no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos 

decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade 
solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 

9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor 

da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual 
recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas 

notificações, caso o recurso não seja provido; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão 

de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela 

ilegalidade; 
9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a esta Corte de Contas 

documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8244-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8245/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.798/2020-6. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Domingos Sabo Paes (CPF: 239.575.221-53). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão de aposentadoria de 
Domingos Sabo Paes (CPF: 239.575.221-53), vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 

1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do Regimento Interno, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 
no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos 
decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade 

solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor 

da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de 

eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as 
respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão 
de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela 
ilegalidade; 

9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a esta Corte de Contas 
documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8245-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8246/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 008.806/2020-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Maria de Lurdes Andrade Guimarães (CPF: 119.940.451-91). 
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 

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

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de concessão de aposentadoria de Maria 
de Lurdes Andrade Guimarães (CPF: 119.940.451-91), vinculada ao Ministério Público Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 

no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 
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9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos 

decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade 
solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 

9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor 
da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual 
recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas 

notificações, caso o recurso não seja provido; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão 

de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela 
ilegalidade; 

9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a esta Corte de Contas 

documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8246-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8247/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.808/2020-1. 

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

3.1. Interessado: Marta Fiuza Furtado (CPF: 600.442.256-87). 
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

Fiuza Furtado (CPF: 600.442.256-87), vinculada ao Ministério Público Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 
no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos 

decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade 

solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor 

da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual 
recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas 
notificações, caso o recurso não seja provido; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão 
de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela 

ilegalidade; 
9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a esta Corte de Contas 

documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8247-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8248/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.899/2020-7. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Marta Rosário Correa (CPF: 465.341.807-15). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

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

Rosário Correa (CPF: 465.341.807-15), vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 

1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do Regimento Interno, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 
no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos 
decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade 

solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor 

da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual 

recurso perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas 
notificações, caso o recurso não seja provido; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão 
de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela 
ilegalidade; 

9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a esta Corte de Contas 
documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8248-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8249/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 008.973/2020-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: José Arthur Negreiros Falcão (CPF: 177.526.205-72). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
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5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

Arthur Negreiros Falcão (CPF: 177.526.205-72), vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região/BA; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 

no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos 

decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade 
solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 

9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, do inteiro teor 
da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de 
eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as 

respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato de concessão 

de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela 
ilegalidade; 

9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a esta Corte de Contas 

documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8249-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8250/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 009.484/2000-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Prestação de Contas). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Administração Regional do Senar no Estado da Paraíba (04.428.605/0001-39). 
3.2. Responsáveis: Geraldo Clemente Galvão (046.452.941-72); José Ramalho Felipe (016.276.004-

34); Loester Imperiano da Silva (008.499.604-87). 

3.3. Recorrente: José Ramalho Felipe (016.276.004-34). 
4. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar no Estado da Paraíba. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Trabalho e 
Entidades Paraestatais (SecexTrab). 

8. Representação legal: 
8.1. Giordanno Loureiro Cavalcanti Grilo (11.134/OAB-PB) e outros, representando José Ramalho 

Felipe.  

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por José 

Ramalho Felipe, então gestor financeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba 
- Senar/PB, contra o Acórdão 1138/2018-2ª Câmara, referentes à prestação de contas do exercício 1999, 

por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do recorrente, bem como as dos responsáveis 
Loester Imperiano da Silva, então Chefe do Senar/PB, e Geraldo Clemente Galvão, então gestor finance iro 
do Senar/PB, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas c e d, da Lei 8.443/92; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no 

art. 285 do Regimento Interno, em: 
9.1. conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito, reformular 

o Acórdão 1138/2018-2ª Câmara, de modo que sejam julgadas regulares com ressalva as contas de José 

Ramalho Felipe e Geraldo Clemente Galvão, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 
16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, mantendo-se inalterado o julgamento pela irregularidade das contas de 

Loester Imperiano da Silva; 
9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8250-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8251/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 010.443/2020-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Reforma. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Antônio Mendonça de Aguiar (271.222.397-72); Eduardo Pedro do Carmo 
(029.186.337-04); Francisco Haranaka (310.035.327-72); Ivar Poppius (039.767.347-72). 

4. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas de militares da Marinha do Brasil; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante 

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

9.1. considerar legais e conceder o registro dos atos de Antônio Mendonça de Aguiar e Francisco 
Haranaka; 

9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Eduardo Pedro do Carmo e Ivar Poppius, 

recusando seus respectivos registros; 
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, 

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

Regimento Interno desta Corte; 
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Eduardo Pedro do Carmo e Ivar Poppius, 

alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não 

providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 
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9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os 

interessados tiveram ciência desta deliberação. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8251-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8252/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 013.335/2020-0. 

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

3.1. Interessados: Italo Alexandre da Silva Machado (079.180.926-94); Lidia Beatriz Couto Renno 
(512.763.486-49); Marilda Luiza Ferreira (499.036.326-49); Marisa de Pádua Gomes do Carmo 
(084.371.587-10); Marta da Conceição Ferreira (297.240.406-82); Patricia Correa dos Santos Ferreira 

(996.552.176-04); Selma Rodrigues Pacheco (972.005.306-20); Sônia Rodrigues Vandanezi (874.063.306-
34). 

4. Órgão/Entidade: 4ª Região Militar. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões instituídas por militares do Exército Brasileiro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante 

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

9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de reversão da pensão militar instituída por 
Francisco Rodrigues e do ato inicial de concessão de pensão militar instituída por Izaildo Bispo Machado 
(CPF 074.444.786-00), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, 

inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 
9.2. considerar ilegais atos iniciais de concessão de pensão instituídas por Hélio Ferreira (CPF 

049.265.446-87) e Isaias Machado de Amorim (CPF 010.942.546-49) e o ato de alteração de pensão 
instituída por Izaildo Bispo Machado (CPF 074.444.786-00), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da 
Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º e 5º, do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas da União, bem como art. 7º, § 4º da IN 78/2018; 
9.2.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, 

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;  
9.3. determinar ao Comando do Exército que:  
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar 

pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à 
responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU;  

9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, 
aos beneficiários, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da referida 
ciência;  

9.3.3. esclareça à interessada Lídia Beatriz Couto Renno (CPF 512.763.486-49) que assiste a ela o 
direito à opção pela manutenção dos proventos de pensão militar, mediante a renúncia a um dos benefíc ios 

acumulados indevidamente. 
9.3.4. alerte os beneficiários que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos 

perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva 

notificação, caso os recursos não sejam providos; 
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9.4. esclarecer à unidade de origem, com base no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que as 

concessões consideradas ilegais de Hélio Ferreira (CPF 049.265.446-87) e Isaias Machado de Amorim 
(CPF 010.942.546-49) poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos 

atos concessórios, livre das irregularidades apontadas nestes autos para os instituidores; 
9.5 ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas 

indicada nos subitens 9.2 e 9.3, representando a este Tribunal, caso necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8252-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8253/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 013.559/2020-6. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão Militar. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessadas: Anna dos Anjos Cruz (CPF 960.481.237-87), Bruna Prebay Lima (CPF 

101.672.807-75) Edna Cruz Marcolino (CPF 429.492.467-53) Eldisia de Alcântara Costa (CPF 
101.962.183-49), Julia Barbosa C. de Alencar (CPF 154.834.207-64) Leila Sadika Hamoud (CPF 
625.292.777-53), Manira Sadika Hamoud (CPF 337.484.207-06), Valdeci Fabricio de Lima (CPF 

757.595.357-49), Yasmin Barbosa Torres (CPF 119.869.387-86). 
4. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos consolidados de cinco atos de concessão de Pensão Militar 
submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal; 

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

art. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em:  
9.1. considerar legais os atos de concessão de Pensão Militar das Sras. Eldisia de Alcântara (Peça 2); 

Anna dos Anjos Cruz e Edna Cruz Marcolino (Peça 3); Bruna Prebay Lima e Valdeci Fabricio de Lima 

(Peça 5); Julia Barbosa C. de Alencar, e Yasmin Barbosa Torres (Peça 6), ordenando os respectivos 
registros; 

9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar em favor das Sras. Leila Sadika Hamoud e Manira 
Sadika Hamoud, instituída pelo Sr. Reclem Aboud Hamoud (Peça 4), negando o respectivo registro; 

9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o disposto 

no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar que:  

9.4.1 faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, os 
pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (item 9.2), sob pena de responsabilidade solidária da 
autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

9.4.2 notifique as interessadas Sras. Leila Sadika Hamoud e Manira Sadika Hamoud, sobre o inteiro 
teor deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação pelo órgão, 

disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante 
da referida ciência, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das 

determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 261 

9.6 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integra l 

desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico <www.tcu.gov.br/acordaos> . 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8253-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8254/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 018.380/2018-2. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessada: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16) 
3.2. Responsável: João José Pereira Filho (020.910.164-46). 
4. Órgão/Entidade: Município de Teotônio Vilela - AL. 

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

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Júnior (OAB/PE 14.265), 

representando João José Pereira Filho. 

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

Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. João José Pereira Filho, ex-Prefeito Municipal de Teotônio 
Vilela-AL, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do 
Convênio 3702/2001, celebrado com a Funasa para a execução de sistema de esgotamento sanitário; 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, 23, 

inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea “a”, 209, §  7º, e 
217 do Regimento Interno, em:  

9.1. julgar irregulares as contas do Sr. João José Pereira Filho, condenando-o ao pagamento das 

importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 
que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento 

das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas 
dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na 
forma prevista na legislação em vigor: 

  
VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

75.240,00 (D) 8/3/2004 

5.999,07 (D) 30/3/2007 

41,06 (C)  27/3/2007 

1.338,97 (C) 29/8/2012 

2.563,17 (C) 29/8/2012 

 

9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 
9.2.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado 

pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da 

notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais 
devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor 

em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2º, do 
Regimento Interno deste Tribunal; 

9.2.2. a cobrança judicial das dívidas dos itens 9.1 e 9.2, caso não atendidas as notificações; 
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9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República 

no Estado de Alagoas, com destaque para os indícios de falsidade ideológica apontados neste julgado, para 
a adoção das medidas que entender cabíveis. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8254-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8255/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 027.970/2015-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (vinculador) (CNPJ 05.457.283/0001-19). 
3.2. Responsável: Dilson de Almeida (CPF 352.284.314-20). 

4. Órgãos/Entidades: Ministério do Turismo (vinculador); Prefeitura Municipal de Desterro - PB. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministé r io 

do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Dilson de Almeida, ex-Prefeito do Município de Desterro - PB, em 
razão de irregularidades na execução do Convênio 703822/2009, destinado à contratação de shows e 
serviços de locação de equipamentos para a realização da Festa do João Pedro/2009; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, 
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento 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, e com os arts. 1º, inciso I, 
209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 

9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Dilson de Almeida, condenando-o ao pagamento da quantia de 

R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, 
calculados a partir de 10/9/2009, até a efetiva quitação do débito, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias 

para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional 
(art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), 
abatendo-se, na oportunidade, as quantia(s) eventualmente ressarcida(s), na forma da legislação em vigor; 

9.2. aplicar ao Sr. Dilson de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 

que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento 
da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos 
recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3 autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, 
do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre 

cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira 
parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar 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 a responsável de que a falta de 

comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, 
nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2º, do Regimento Interno deste 
Tribunal; 
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9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 

8.443/1992, caso não atendidas a notificação; 
9.5 encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no 

Estado da Paraíba, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento 
Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando- lhe que o inteiro teor da 
deliberação pode ser consultado no endereço <www.tcu.gov.br/acordaos>. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8255-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8256/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 028.309/2017-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38); Antônio Carlos Belini 

Amorim (039.174.398-83) e Felipe Vaz Amorim (692.735.101-91). 
4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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 (TCE) instaurada em 

desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de seus sócios, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe 
Vaz Amorim, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por intermédio do Projeto Pronac 04-

4013, destinado à realização do projeto “Novos Talentos da Arte Brasileira II”; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar, para todos os efeitos, revéis os Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF 
039.174.398-83), Felipe Vaz Amorim (CPF 692.735.101-91) e a empresa Amazon Books & Arts Ltda. 

(CNPJ 04.361.294/0001-38), com fundamento no § 3º, art. 12, Lei 8.443/1992; 
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alíneas “b” e “c”; 19 e 23, inciso III, todos 

da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1º, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno 

TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF 039.174.398-83) e Felipe 
Vaz Amorim (CPF 692.735.101-91), e da empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-

38), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze ) 
dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do 
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo 
recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

Valor (R$) Data 

86.000,00 29/12/2005 

54.000,00 29/12/2005 

40.000,00 04/08/2006 

80.000,00 10/08/2006 

 Valor atualizado do débito: R$ 955.760,07 (atualizado em 1/7/2020) 

9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 
9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado 

por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do 
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recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os 

encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado 
do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 

217, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal; 
9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e, nos termos do 

§ 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-
Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adotar as providências que entender 

cabíveis. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8256-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8257/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 028.326/2017-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Márcia Rosa de Mendonça Silva (CPF 066.086.978-05). 
4. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal (CEF), Ministério das Cidades (transformado, 

juntamente com o Ministério da Integração Nacional, em Ministério do Desenvolvimento Regional) e 
Município de Cubatão-SP. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex/TCE). 

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

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela 
Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades detectadas na execução do Contrato de Repasse 
0242988-48/2007, celebrado entre o Município de Cubatão-SP e o Ministério das Cidades, tendo por objeto 

a transferência de recursos financeiros da União para a execução de revestimento de canais e drenagem em 
diversos bairros daquela edilidade; 

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 revel, para todos os efeitos, a Sra. Márcia Rosa de Mendonça Silva, dando-se 

prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea “b”, da Lei 8.443/1992, combinados 

com os arts. 19, caput, e 23, inciso III, do referido diploma legal e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 
210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Márcia Rosa de 
Mendonça Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando- lhe o prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da ciência do presente Acórdão, para que comprove, perante este Tribunal, em 
respeito art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno-TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres 

do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das 
respectivas datas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores porventura já satisfeitos, 
nos termos da legislação vigente: 

Data Valor (R$) 

29/4/2013 64.137,91 

22/5/2013 45.693,28 

18/9/2015 8.903,47 

10/12/2015 58.628,51 

Total 177.363,17 
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9.3. com respaldo no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno -

TCU, aplicar à Sra. Márcia Rosa de Mendonça Silva multa no valor de R$ 48.000,00, (quarenta e oito mil 
reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o 

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

9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 
9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado 

pela responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento 
da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) 
dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em 

vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do 
recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 
9.5. dar ciência desta deliberação à responsável em epígrafe, à Caixa Econômica Federal e, nos termos 

do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno-TCU, ao Procurador-

Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis, 
encaminhando a esse último destinatário cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto 

que o fundamentam. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8257-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8258/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC-001.931/2020-2. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Márcia Arantes Barcellini Di Dio (061.337.768-03). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.  

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.  

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip.  
8. Representação legal: não há.  
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP em benefício da Sra. Márcia Arantes 

Barcellini Di Dio, que ocupou o cargo de Analista Judiciário naquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

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

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

9.1 considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Márcia Arantes Barcellini Di 
Dio, negando registro ao correspondente ato; 

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

indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 
TCU; 

9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar 

pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrat iva 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 266 

9.3.2. em novo ato a ser emitido, registre a procedência do pagamento de “quintos” referente à função 

CJ-3, se decorrente de decisão judicial transitada em julgado ou não ou ainda de decisão administrativa, 
indicando expressamente a decisão administrativa ou judicial que autorizou a aludida vantagem, devendo 

destacar as parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções comissionadas exercidas 
entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transformá-las em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros 
concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja decisão judicial transitada em julgado, nos moldes 

da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE;  
9.3.3 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, 

do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Márcia Arantes Barcellini Di Dio, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 

9.3.4. alerte a interessada 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; 

9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 
9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem “opção”); 
9.4.2. observar a providência fixada no subitem 9.3.2; e 

9.4.3. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8258-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8259/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-002.660/2020-2.  

2. Grupo: II - Classe de Assunto IV: Admissão.  
3. Interessados: Albert Ramos de Jesus (062.025.066-60); Aneilton José Gomes de Souza 

(056.215.226-13); Angélica Cristiane de Jesus (050.188.606-00); Antonio Otunes Soares Cavalcante 
(806.054.946-49); Bianca Rodrigues Aguiar Lopes (016.975.866-43); Camila Gomes Ribeiro Campos 
(072.007.196-84); David Weverton Rodrigues Damasio (098.513.256-60); Demetros Lemos Carvalho 

(104.473.236-95); Edcarlos Donizete da Silva (089.678.356-12); e Eduardo Fagundes Portes (121.931.527-
30). 

4. Entidade: Diretoria Regional da Empresa de Correios e Telégrafos em Minas Gerais - 
DR/ECT/MG. 

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 Pessoal - Sefip. 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal emitidos 

pela Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais - DR/ECT/MG.  
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 
1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento 
Interno/TCU, em: 

9.1. considerar ilegais os atos de admissão expedidos em favor de Albert Ramos de Jesus, Aneilton 
José Gomes de Souza, Angélica Cristiane de Jesus, Antonio Otunes Soares Cavalcante, Bianca Rodrigues 

Aguiar Lopes, Camila Gomes Ribeiro Campos, David Weverton Rodrigues Damasio, Demetros Lemos 
Carvalho, Edcarlos Donizete da Silva e Eduardo Fagundes Portes, e negar-lhes os correspondentes 
registros;  

9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT em Minas Gerais que: 
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9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035.92.2013.5.10.0015, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu 
por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; e 

9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados.  
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8259-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8260/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC 008.610/2020-7.  

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Edmundo Bispo de Almeida (111.093.275-87). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT/BA. 

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 Pessoal - Sefip.  
8. Representação legal: não há.  
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT/BA, em benefício do Sr. Edmundo Bispo 

de Almeida, que ocupou cargo de Técnico Judiciário naquela Corte. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

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

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

9.1 considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Edmundo Bispo de Almeida, 
negando registro ao correspondente ato; 

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

indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 
TCU; 

9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT/BA que: 
9.3.1 no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar 

pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrat iva 

omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 
9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, 

do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Edmundo Bispo de Almeida, encaminhando a este Tribunal, no 
prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 

9.3.3. alerte o interessado 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; 

9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 
9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem “opção”); 
9.4.2. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8260-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8261/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC 008.647/2020-8. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Vera Lúcia Rocha (274.811.155-91). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT/BA. 

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 Pessoal - Sefip.  
8. Representação legal: não há.  
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT/BA, em benefício da Sra. Vera Lúcia 

Rocha, que ocupou cargo de Analista Judiciário naquela Corte. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

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

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

9.1 considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Vera Lúcia Rocha, negando 
registro ao correspondente ato; 

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

indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 
TCU; 

9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT/BA que: 
9.3.1 no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar 

pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrat iva 

omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 
9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, 

do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Vera Lúcia Rocha, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 
(trinta) dias, comprovante da referida ciência; 

9.3.3. alerte a interessada 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; 

9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 
9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem “opção”); 
9.4.2. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8261-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8262/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC 008.896/2020-8. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Katia Maria Ramos Rosa (675.495.007-20).  
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ.  

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip.  
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8. Representação legal: não há.  

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

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ em benefício da Sra. Katia Maria Ramos Rosa, 
que ocupou cargo de Técnico Judiciário naquele órgão. 

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

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

em: 
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Katia Maria Ramos Rosa, 

negando registro ao correspondente ato;  

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada 
indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 

TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar 

pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrat iva 
omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 

9.3.2. em novo ato a ser emitido, indique a procedência do pagamento de “quintos”, se decorrente de 
decisão judicial transitada em julgado ou não, ou ainda de decisão administrativa, mencionando 
expressamente a decisão administrativa ou judicial que autorizou a aludida vantagem, devendo destacar as 

parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 
08/04/1998 a 04/09/2001 e transformá- las em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros 

concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos 
moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE;  

9.3.3 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, 

do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Kátia Maria Ramos Rosa, encaminhando a este Tribunal, no prazo 
de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 

9.3.4. alerte a interessada 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; 

9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 
9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem “opção”); 

9.4.2. observar a providência fixada no subitem 9.3.2; e 
9.4.3. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8262-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8263/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-008.900/2020-5. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Milton Delgado Campos Filho (607.390.027-91).  

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ.  
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.  
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip.  
8. Representação legal: não há.  

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

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ em benefício do Sr. Milton Delgado Campos 
Filho, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão. 

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

em: 
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Milton Delgado Campos Filho, 

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

indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 

TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar 
pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrat iva 
omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 

9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, 
do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Milton Delgado Campos Filho, encaminhando a este Tribunal, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 
9.3.3. alerte o interessado 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; 
9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 

9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem “opção”); 
9.4.2. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8263-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8264/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-008.958/2020-3. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Luiz Tomaz de Sá (518.980.206-04). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.  
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.  
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - 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 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG em benefício do Sr. Luiz Tomaz de Sá, que 
ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão. 

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

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

em: 
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Luiz Tomaz de Sá, negando 

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

indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 

TCU; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar 

pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrat iva 

omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, 

do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Luiz Tomaz de Sá, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 

(trinta) dias, comprovante da referida ciência; 

9.3.3. alerte o interessado 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; 

9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 
9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem “opção”); 

9.4.2. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8264-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8265/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 016.034/2016-3. 

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

3. Responsáveis: Instituto Ceará Esporte Total (02.922.309/0001-64), Juliana de Menezes Amora 

Rabelo (023.962.213-88) e Bárbara Noeme Alexandre da Costa (043.581.333-12). 
4. Entidade: Instituto Ceará Esporte Total (02.922.309/0001-64). 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.  
7. Unidade: Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará - Secex/CE.  

8. Representação Legal: não há.  

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 

então Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, em razão da impugnação total de despesas referentes à 

execução do Convênio 31/2009, celebrado com o Instituto Ceará Esporte Total - Icet, tendo por objeto “o 

desenvolvimento da aquicultura através da implantação de unidades demonstrativas de cultivo de tilápias 
em tanques-rede no reservatório de Malcozinhado, município de Cascavel/CE".  

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

razões expostas pelo Relator:  
9.1. excluir a Sra. Juliana de Menezes Amora Rabelo desta relação processual; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, 19, caput, e 23, inciso III, da 

Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Bárbara Noeme Alexandre da Costa e do Instituto Ceará 
Esporte Total, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva 

quitação, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que 

comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento 
da dívida aos cofres do tesouro nacional, abatendo-se, na execução, eventuais valores restituídos, nos 

termos do Enunciado de Súmula/TCU 128, na forma da legislação em vigor: 
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VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

54.940,00 05/07/2010 

145.060,00 05/07/2010 

 

9.3. aplicar, de forma individual, à Sra. Bárbara Noeme Alexandre da Costa e ao Instituto Ceará 
Esporte Total a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 

reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o 
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro 
Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga 

após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas 

em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes 
acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária ), 
esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 

antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 

8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 
9.6. determinar ao Instituto Ceará Esporte Total que, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir 

da notificação desta deliberação, providencie a restituição aos cofres do Tesouro Nacional do saldo 

remanescente do Convênio 31/2009, existente na conta movimentadora dos recursos da Caixa Econômica 
Federal (Ag. 0668, Op. 003, Conta 2118-8); 

9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento 
no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8265-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8266/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC 022.895/2018-3.  
2. Grupo: II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração.  
3. Embargante: Hércules Pedrosa Lemos (857.458.807-59);  

4. Unidade Jurisdicionada: Base Naval de Val de Cães - Ministério da Defesa. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

5.1. Relator da decisão recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou.  
7. Unidade Técnica: não atuou.  

8. Representação legal: Ricardo César Ferreira Duarte Júnior, OAB/RN 7.834; Raphael de Almeida 
Júnior, OAB/RN 8.763; João Daniel Macedo Sá, OAB/PA 12.989; João Sá, OAB/PA 7.183; Octávio 

Cascaes Dourado Júnior, OAB/PA 15.649; Mônica Silva da Costa, OAB/PA 8373-E; André Luiz Monteiro 
de Oliveira, OAB/PA 17.515; Antonio Lobato Paes Neto, OAB/PA 17.277; Eugênio Coutinho de Oliveira 
Júnior, OAB/PA 19.470; Kallyd da Silva Martins, OAB/PA 15.246; João Carlos Fonseca Batista, OAB/PA 

17.869; Luiz Carlos de Carvalho Neto, OAB/PA 8.555-E; Ana Carina Teixeira Nogueira, OAB/PA 16.360; 
Lia D’Almeida Gemaque, OAB/PA12.303; Nicolle Suely Rodrigues Xavier, OAB/PA 24.969; Renata 

Mendonça de Moraes, OAB/PA 24.943; Romário da Silva Vale, OAB/PA 27.084; Karianne Leal Machado, 
OAM/PA 27.551; Marcela Bitar Carneiro, OAB/PA 24.615; Débora Vasconcelos Brabo de Araújo, 
OAB/PA 27.855; e Rafaela Pina Simões, OAB/PA 22.116; Gustavo de Carvalho Amazonas Cotta, 

OAB/PA 21.313.  
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial em fase de 

Embargos de Declaração ao Acórdão 6.367/2020 - 2ª Câmara, por meio do qual, dentre outras medidas, as 
contas do embargante, Sr. Hércules Pedrosa Lemos, e demais responsáveis solidários, foram julgadas 

irregulares, com débito, sendo-lhes aplicada individualmente multa proporcional ao dano causado ao erário, 
em decorrência de irregularidades na execução do Contrato 84.800/2016-001/00, firmado entre a Base 
Naval de Val de Cães - BNVC e a empresa MCG Lobato - ME, para a realização de serviços de reparo e 

revitalização da carreira de docagem n. 1 da aludida Base Naval, com fornecimento de materiais e insumos.  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração 

apresentados pelo Sr. Hércules Pedrosa Lemos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, no sentido de 

tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.8 do Acórdão 6.367/2020 - 2ª Câmara;  
9.2. dar ciência desta deliberação: 

9.2.1. ao embargante, Sr. Hércules Pedrosa Lemos, bem como ao Sr. Marcos Bernardes da Cunha, à 
empresa MCG Lobato - ME, e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7º, do Regimento 
Interno/TCU; 

9.2.2. à Procuradoria da República no Estado do Pará; 
9.2.3. ao Comando da Marinha; 

9.3. retornar, após as providências indicadas no subitem 9.2 deste Acórdão, os autos ao Gabinete do 
relator, Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, para prosseguimento do feito. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8266-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8267/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC-023.299/2017-7. 
2. Grupo: II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração. 
3. Embargante: Capital Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda. (22.890.123.0001-88). 

4. Entidade: Município de Alto Alegre/RR. 
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 Capital 
Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda. contra o Acórdão 6.186/2020 - 2ª Câmara, prolatado no 
bojo desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte/Ministér io 

da Defesa, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Alto 
Alegre/RR, por força do Convênio 262/PCN/2013, que tinha por escopo a reforma de estádio de futebol 

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

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos 
de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 

9.2. dar ciência desta Deliberação à embargante. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8267-26/20-2. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 274 

13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8268/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 039.197/2019-0.  

2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Luiz Medeiros Nobre (177.220.634-20). 

4. Entidade: Município de Carneiros/AL.  
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 
8. Advogado constituído nos autos: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra o Sr. Luiz Medeiros Nobre, em razão da omissão 

no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), no exercício de 2016. 

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

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea a, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 

8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Medeiros Nobre, condenando-o ao pagamento das 
quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a 

partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do 
Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, na forma da legislação em vigor: 
  

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

5/1/2016 26.514,00 

6/5/2016 96.687,00 

3/6/2016 4.808,00 

7/7/2016 4.808,00 

8/8/2016 5.794,00 

6/10/2016 6.548,00 

8/11/2016 6.548,00 

7/12/2016 6.548,00 

 
9.2. aplicar ao Sr. Luiz Medeiros Nobre a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 

comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da 
dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo 

recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas 

em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes 

acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária ), 
esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 

antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos 

do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, com fundamento 
no art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU.  

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8268-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de Carvalho.  

ACÓRDÃO Nº 8269/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 002.655/2020-9. 

2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Atos de Admissão. 
3. Interessados: Alan Peterson Lopes (CPF 410.657.958-82); Caio Fernando de Almeida Santos 

(CPF 383.810.068-99); e Wesley Paulo Gonçalves (CPF 225.925.748-83). 

4. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior) - DR-SPI. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela diretoria regional da Empresa Brasile ira 

de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior) - DR-SPI em favor de Alan Peterson Lopes, Caio Fernando 
de Almeida Santos e Wesley Paulo Gonçalves; 

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

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, e 39, II, e 45 da Lei nº 8.443, de 1992, 
diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegais os atos de admissão em favor de Alan Peterson Lopes (à Peça 3 sob o nº 
10000313-01-2014-000095-4), Caio Fernando de Almeida Santos (à Peça 4 sob o nº 10000313-01-2014-
000209-4) e Wesley Paulo Gonçalves (à Peça 5 sob o nº 10000313-01-2014-000033-4), negando-lhes os 

respectivos registros; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância, por analogia, com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando de determinar a imediata cessação do 
pagamento das correspondentes remunerações em respeito à decisão judicial prolatada no âmbito da Ação 
Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a diretoria 
regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior) - DR-SPI adote as 

seguintes medidas: 
9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015 em 

tramitação perante a Justiça do Trabalho e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ou 

favorável aos ora interessados no concurso público regido pelo Edital 11/2011, adote as providências 
cabíveis para, respectivamente, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão 

judicial final, promover a efetiva desconstituição dos respectivos atos de admissão ou o envio dos 
subsequentes atos de admissão ao TCU, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência da presente deliberação aos interessados apontados pelo item 9.1 deste Acórdão; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à diretoria 
regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior) - DR-SPI, para ciência e 

efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento 

sobre o item 9.3 deste Acórdão. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8269-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8270/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.586/2020-9.  

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  
3. Interessado: Sergio Luiz Procópio (CPF 463.180.116-68). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 
Regional do Trabalho da 3ª Região em favor de Sergio Luiz Procópio; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Sergio Luiz Procópio (à Peça 2 sob 
o n.º 20785100-04-2017-000071-5), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da 

vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994; 
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 
administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 
de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 
parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 

correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 

cada exercício financeiro; 
9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 

anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e 

conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 
exercício financeiro; 
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9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para ciência e efetivo 
cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8270-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8271/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.652/2020-1.  
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  
3. Interessada: Ana Angélica Furtado Cunha (CPF 241.275.583-34). 

4. Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE) em favor de Ana Angélica Furtado Cunha; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Ana Angélica Furtado Cunha (à Peça 

2 sob o n.º 20784503-04-2017-000013-7), pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região (TRT-CE), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como 
“opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, e da indevida incorporação da vantagem como 

“quintos” de função; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 
pagamentos inerentes aos “quintos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 
638.115-CE; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 
administração do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE) adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida 
percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 

de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada sobre a “opção” nesta deliberação, para que seja 

submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
9.3.4. 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 
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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; 
9.3.5. 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 do Trabalho da 7ª Região 

(TRT-CE) que verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.4 e 9.3.5 deste Acórdão, devendo se 
manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item 

específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão 
em cada exercício financeiro; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE), para 
ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8271-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8272/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.730/2020-2.  
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  
3. Interessada: Argemiro de Oliveira (CPF 213.854.161-49). 

4. Órgão: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de Argemiro de 

Oliveira pela administração da Câmara dos Deputados; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 

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

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Argemiro de Oliveira (à Peça 2 sob 

o n.º 30073502-04-2017-000023-0), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da 
vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994; 

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 

administração da Câmara dos Deputados adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, 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; 
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9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 

parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 
cada exercício financeiro; 

9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 

estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados verifique o efetivo 

cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivame nte sobre 
o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditor ia 

de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno da Câmara dos Deputados, para ciência e efetivo cumprimento aos 

itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 
9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8272-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8273/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.739/2020-0.  

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Luis de Sousa Neto (CPF 186.407.451-53). 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração da Câmara 
dos Deputados em favor de Luis de Sousa Neto; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Luis de Sousa Neto (à Peça 2 sob o 

n.º 30073502-04-2017-000042-7), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da 
vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994; 

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 

administração da Câmara dos Deputados adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 
de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

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

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 

parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 
cada exercício financeiro; 

9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 

estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados verifique o efetivo 

cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre 
o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditor ia 

de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno da Câmara dos Deputados, para ciência e efetivo cumprimento aos 

itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 
9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8273-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8274/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.740/2020-8.  

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Luiz Cesar Lima Costa (CPF 093.046.301-34). 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração da Câmara 

dos Deputados em favor de Luiz Cesar Lima Costa; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Luiz Cesar Lima Costa (à Peça 2 sob 

o n.º 30073502-04-2017-000034-6), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da 

vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994; 
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 

administração da Câmara dos Deputados adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 

de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 
parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 

correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 

sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 
cada exercício financeiro; 

9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 

para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
9.4. determinar que o órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados verifique o efetivo 

cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre 

o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditor ia 
de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 
e, ainda, ao órgão de controle interno do Câmara dos Deputados, para ciência e efetivo cumprimento aos 
itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8274-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
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13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8275/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.810/2020-6.  
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  

3. Interessado: Alvino Lisboa Leite (CPF 252.781.187-68). 
4. Órgão: Ministério Público do Trabalho. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do 
Ministério Público do Trabalho em favor de Alvino Lisboa Leite; 

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

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Alvino Lisboa Leite (à Peça 2 sob o 
n.º 10630600-04-2016-000032-4), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da 
vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994; 

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 
administração do Ministério Público do Trabalho adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 
de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 
parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 

cada exercício financeiro; 
9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 

estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 

anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Ministério Público do Trabalho verifique o 
efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de 

Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro ; 
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9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno do Ministério Público do Trabalho, para ciência e efet ivo 
cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8275-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8276/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.816/2020-4.  
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria.  
3. Interessada: Vera Lúcia dos Santos Bocchino (CPF 467.151.857-00). 

4. Órgão: Ministério Público do Trabalho (MPT). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do 

Ministério Público do Trabalho (MPT) em favor de Vera Lúcia dos Santos Bocchino; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Vera Lúcia dos Santos Bocchino (à 

Peça 2 sob o n.º 10630600-04-2016-000025-1), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida 
percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, e da indevida 
incorporação da vantagem como “quintos” de função; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

pagamentos inerentes aos “quintos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 
638.115-CE; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

administração do Ministério Público do Trabalho adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida 

percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 
de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada sobre a “opção” nesta deliberação, para que seja 
submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.3.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
“quintos” 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 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 284 

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; 

9.3.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
“quintos” 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 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; 
9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Ministério Público do Trabalho verifique o 

efetivo cumprimento dos itens 9.3.4 e 9.3.5 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente 

sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de 
Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro ; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 
e, ainda, ao órgão de controle interno do Ministério Público do Trabalho, para ciência e efetivo 
cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da 
determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8276-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8277/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.873/2020-8.  
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  

3. Interessada: Cláudia Bartolo Patterson (CPF 296.588.961-20). 
4. Órgão: Conselho da Justiça Federal (CJF). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Conselho da Justiça 

Federal (CJF) em favor de Cláudia Bartolo Patterson; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Cláudia Bartolo Patterson (à Peça 2 

sob o n.º 20784007-04-2017-000008-2), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção 
da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994; 

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 

administração do Conselho da Justiça Federal 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 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 
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percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 
parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 

cada exercício financeiro; 
9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 

estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 

anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Conselho da Justiça Federal verifique o 
efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de 

Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro ;  
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno do Conselho da Justiça Federal, para ciência e efetivo cumprimento 
aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8277-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8278/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.902/2020-8.  

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  
3. Interessado: Ronaldo Martins dos Santos (CPF 468.283.387-15). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) em favor de Ronaldo Martins Dos Santos; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Ronaldo Martins Dos Santos (à Peça 

2 sob o n.º 20786905-04-2017-000074-4) pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região (TRT-RJ), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 286 

“opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, e da indevida incorporação da vantagem como 

“quintos” de função; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 
pagamentos inerentes aos “quintos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 
638.115-CE; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 
administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida 
percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 

de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada sobre a “opção” nesta deliberação, para que seja 

submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
9.3.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos” 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; 

9.3.5. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
“quintos” 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 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; 
9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT-RJ) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.4 e 9.3.5 deste Acórdão, devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico 
no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 

exercício financeiro; 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ), para 
ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da 

determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8278-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8279/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.907/2020-0.  

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  
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3. Interessada: Valeria Dias Vieira Clementino (CPF 810.087.597-91). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 1ª Região em favor de Valeria Dias Vieira Clementino; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Valeria Dias Vieira Clementino (à 

Peça 2 sob o n.º 20786905-04-2017-000160-0), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida 
percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994; 

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 

administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 

de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 

parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 

sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 
cada exercício financeiro; 

9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 

para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e 
conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 

exercício financeiro; 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para ciência e efetivo 
cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
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10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8279-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8280/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.948/2020-8.  
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  
3. Interessado: Antônio Augusto Torres (CPF 235.401.686-72). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) em favor de Antônio Augusto Torres; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

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

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Antônio Augusto Torres (à Peça 2 

sob o n.º 20785100-04-2017-000185-1), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção 
da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 1994; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

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

administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 

de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU;  
9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias;  

9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 

parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 

sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 
cada exercício financeiro; 

9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 

para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 289 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

(TRT-MG) verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico 

no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 
exercício financeiro; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), para 
ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 

9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8280-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8281/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.952/2020-5.  
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria.  
3. Interessada: Emilce Reggiani Martins (CPF 513.122.046-72). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região em favor de Emilce Reggiani Martins; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  
9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Emilce Reggiani Martins (à Peça 2 

sob o n.º 20785100-04-2017-000201-7), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção 
da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994; 

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 

administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de 

responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição 

de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 

parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
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sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 

cada exercício financeiro; 
9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 

anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como “opção”, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e 

conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 
exercício financeiro; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 
e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para ciência e efetivo 

cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 
9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8281-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8282/2020 - TCU - 2ª Câmara 
 
1. Processo nº TC 013.740/2020-2. 

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Pensão Civil. 
3. Interessados: Célio Antônio Pereira Junior (CPF 040.231.988-54); Elza Kazuco Amorim de Barros 

(CPF 790.996.378-53); Fidalma Severino (CPF 065.569.368-80); Nely Lambardi (CPF 005.977.168-20); 
Neusa Rodela (CPF 451.517.098-87); Orlanda Caporalini Leal (CPF 220.481.678-70); e Senira de Abreu 
Oliveira (CPF 790.274.588-04). 

4. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Superintendência de 

Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo em favor de Célio Antônio Pereira Junior, 
Elza Kazuco Amorim de Barros, Fidalma Severino, Nely Lambardi, Neusa Rodela, Orlanda Caporalini 
Leal e Senira de Abreu Oliveira; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei nº 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. declarar o efetivo prejuízo à apreciação de mérito sobre as pensões civis instituídas por Heid 

Finoti Pupim Pereira (à Peça 14 sob o n.º 10229809-05-2015-000199-0), Hugo Leal (à Peça 15 sob o n.º 

10229809-05-2015-000126-5), Jonas Faga (à Peça 16 sob o n.º 10229809-05-2015-000278-4), Jose 
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Ebenezer Barroso (à Peça 17 sob o n.º 10229809-05-2015-000125-7) e José Amorim de Barros (à Peça 18 

sob o n.º 10229809-05-2015-000041-2), declarando, ainda, a ausência de recebimento dos respectivos atos 
de pensão civil, em face das decisões suspensivas proferidas pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes 

no âmbito dos MS 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410; a despeito de o Acórdão 2.000/2017-Plenário ter 
assinalado que a percepção do aludido bônus de eficiência não deveria integrar os proventos de 
aposentadoria por corresponder à parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo 

da correspondente contribuição previdenciária; 
9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que a Superintendência de Administração do 

Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo promova o devido acompanhamento sobre a decisão judicia l 
suspensiva obtida pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco ), 
pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), pela 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo Sindicato Nacional 
dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), respectivamente, no âmbito dos 

Mandados de Segurança 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410 em tramitação no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e, diante da eventual decisão superveniente pela insubsistência do correspondente efeito judicia l 
suspensivo, promova a subsequente cessação do pagamento do suscitado Bônus de Eficiência e 

Produtividade previsto na Lei nº 13.464, de 2017, em favor de Celio Antonio Pereira Junior, como viúvo 
de Heid Finoti Pupim Pereira, em favor de Orlanda Caporalini Leal, como viúva de Hugo Leal, em prol de 

Fidalma Severino Corrêa e Senira de Abreu Oliveira, como, respectivamente, ex-esposa pensionada e 
companheira de Jonas Faga, em prol de Neusa Rodela, como viúva de Jose Ebenezer Barroso, em favor de 
Elza Kazuco Amorim de Barros e Nely Lambardi, como, respectivamente, viúva e ex-esposa pensionada 

de José Amorim de Barros, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência dessa superveniente 
decisão judicial, por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo 

da correspondente contribuição previdenciária e percebida, assim, em dissonância com o art. 40, caput e 
§§ 1º, 3º, 4º e 18, da Constituição de 1988; devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa 
medida ao final do referido prazo;  

9.3. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que a Superintendência de Administração do 
Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo promova o devido acompanhamento sobre o definit ivo 

deslinde da decisão judicial obtida pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (Unafisco), pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco 
Nacional), pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo 

Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), respectivamente, 
no bojo dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494, 35.500 e 35.410 em tramitação no Supremo Tribuna l 

Federal (STF) e, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desse definitivo deslinde da decisão 
judicial, promova o subsequente envio de todos os presentes atos iniciais de pensão civil por meio do Sisac 
ou e-Pessoal para a efetiva apreciação de mérito pelo TCU; 

9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendênc ia 
de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo, para ciência e adoção das providências 

cabíveis em prol do efetivo cumprimento, entre outras medidas, das determinações proferidas pelos itens 
9.2 e 9.3 deste Acórdão; e  

9.5. arquivar o presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento 

das determinações proferidas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8282-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8283/2020 - TCU - 2ª Câmara 
 

1. Processo nº TC 030.131/2018-9.  
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2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Município de Pindaí - BA (CNPJ 13.982.624/0001-01).  
4. Entidade: Município de Pindaí - BA. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em apartado ao 
TC 009.964/2015-0 por força dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7.453/2018 proferido pela 2ª Câmara do TCU, 
ao apreciar a original tomada de contas especial autuada em face de irregularidades nos Pregões Presenciais 

1/2009 e 6/2009 e no Convite 3/2009 destinados à subsequente contratação dos serviços de transporte 
escolar e de transporte para a administração municipal, além de obras em 3 (três) unidades escolares da 

rede municipal, sob o valor de R$ 2.208.916,55 por meio do aporte de R$ 908.758,08 em recursos federais, 
tendo o item 9.2 do aludido acórdão fixado o novo prazo para o Município de Pindaí - BA comprovar o 
recolhimento do suposto débito sob o valor histórico de R$ 31.164,65 em prol do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb);  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. decretar a excepcional insubsistência do item 9.2 do Acórdão 7.453/2018-TCU-2ª Câmara e, 

assim, excluir o Município de Pindaí - BA da presente relação processual, sem prejuízo, todavia, da efetiva 

manutenção de todos os demais itens do aludido acórdão no sentido da irregularidade das contas de 
Lourivaldo da Cruz Teixeira para condená-lo ao remanescente débito em solidariedade, ali, com a Cardoso 

e Lacerda Ltda. e a Construtora Birajara Ltda. - ME, além de manter a anterior aplicação da multa prevista 
no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, em desfavor desses responsáveis e a anterior aplicação da multa prevista 
no art. 58, II, da referida lei em desfavor do gestor público; e 

9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Municíp io 
de Pindaí - BA e ao gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), para ciência. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8283-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8284/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 031.827/2019-5.  

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Pensão Militar. 
3. Interessadas: Cátia Cristina Aguiar (CPF 788.912.301-97); Claudia Regina Aguiar Lima (CPF 

505.508.371-91); Dilma Menezes Monteiro (CPF 512.995.691-53); Gelcy Conceição Lima da Silva (CPF 

490.654.591-20); Hilma Ferreira Gomes de Almeida (CPF 182.708.401-49); Iamar Regina Silva Vaz (CPF 
167.235.701-20); Marcia Anastácia Aguiar (CPF 505.466.781-49); Maria Aparecida Goncalves da Cunha 

(CPF 876.926.356-68); Maria Brasilina Busanello da Silva (CPF 227.381.691-04); Maria do Rosário Silva 
(CPF 373.160.101-00); Stephani Gross (CPF 461.291.541-00); Suenia Carvalho Vieira Carneiro de 
Almeida (CPF 780.314.511-68); e Vânia Fernandes de Sousa (CPF 032.193.596-98). 

4. Órgão: 11ª Região Militar junto ao 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 Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos 

e Pensionistas da 11ª Região Militar junto ao Comando do Exército em favor de Vânia Fernandes de Sousa, 
a partir do falecimento de Agamenon Inácio de Sousa, em favor de Maria Brasilina Busanello da Silva, a 

partir do falecimento de Amaury Pimentel da Silva, em favor de Gelcy Conceição Lima da Silva, a partir 
do falecimento de Arami Ribeiro da Silva, em favor de Iamar Regina Silva Vaz, a partir do falecimento de 
Benildo Vaz, em favor de Maria Aparecida Gonçalves da Cunha, a partir do falecimento de Gelson Carlos 

da Cunha, em favor de Stephani Gross, a partir do falecimento de Gustavo Gross, em favor de Dilma 
Menezes Monteiro, a partir do falecimento de José de Maria Amorim Monteiro, em favor de Suenia 

Carvalho Vieira Carneiro de Almeida, a partir do falecimento de Maurício da Cruz Carneiro de Almeida, 
em favor de Maria do Rosário Silva, Márcia Anastácia Aguiar, Cátia Cristina Aguiar e Cláudia Regina 
Aguiar Lima, a partir do falecimento de Pedro Vasco Aguiar, e em favor de Hilma Ferreira Gomes de 

Almeida, a partir do falecimento de Ozéas Monteiro de Almeida; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, 
além dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituída por Ozéas Monteiro de Almeida em favor 

de Hilma Ferreira Gomes de Almeida (à Peça 2 sob o n.º 34797/2017), por Benildo Vaz em favor de Iamar 
Regina Silva Vaz (à Peça 3 sob o n.º 60889/2018), por Maurício da Cruz Carneiro de Almeida em favorde 

Suenia Carvalho Vieira Carneiro de Almeida (à Peça 4 sob o n.º 80692/2018), por Pedro Vasco Aguiar em 
favor de Cátia Cristina Aguiar, Cláudia Regina Aguiar Lima, Márcia Anastácia Aguiar e Maria do Rosário 
Silva (à Peça 8 sob o n.º 49546/2019) e por Arami Ribeiro da Silva em favor de Gelcy Conceição Lima da 

Silva (à peça 11 sob o n.º 62104/2019), concedendo-lhes o respectivo registro;  
9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar instituída por Gelson Carlos da Cunha em favor de 

Maria Aparecida Gonçalves da Cunha (à Peça 5 sob o n.º 13401/2019), por Gustavo Gross em favor de 
Stephani Gross (à Peça 6 sob o n.º 36494/2019), por José de Maria Amorim Monteiro em favor de Dilma 
Menezes Monteiro (à Peça 7 sob o n.º 48245/2019), por Amaury Pimentel da Silva em favor de Maria 

Brasilina Busanello da Silva (à Peça 9 sob o n.º 51479/2019) e por Agamenon Inácio de Sousa em favor de 
Vânia Fernandes de Sousa (à Peça 10 sob o n.º 52125/2019), negando-lhes o respectivo registro; 

9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU;  

9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria 

de Inativos e Pensionistas da 11ª Região Militar junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas:  
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 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 Regimento Interno do TCU; 

9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 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;  

9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, os 

novos atos de concessão de pensão militar indicados no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades 
indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, 

do Regimento Interno do TCU;  
9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados 

da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS avalie a cumulativa percepção 

da pensão militar em favor de Gelcy Conceição Lima da Silva e, se for o caso, promova o eventual 
cancelamento do benefício previdenciário como “Amparo Social ao Idoso” sob o n.º 5539645355, sem 

prejuízo de, adicionalmente, avaliar a eventual irregularidade na concessão inicial desse benefício e as 
possíveis falhas na verificação dos respectivos pressupostos, com a eventual reparação do dano ao erário 
ante a indevida percepção do referido benefício previdenciário como “Amparo Social ao Idoso”; devendo 

o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa providência ao final do aludido prazo; 
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9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de 

Inativos e Pensionistas da 11ª Região Militar junto ao Comando do Exército e ao Instituto Nacional do 
Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas por este Acórdão; e 

9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinações 
proferidas pelos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8284-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Aroldo Cedraz e Raimundo Carreiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho (Relator).  

ACÓRDÃO Nº 8285/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 008.550/2020-4 
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Azelio Negrão Júnior (CPF 913.450.738-87). 

4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Azelio Negrão Júnior no cargo de Técnico 

Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.  
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 

de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até 

a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 
responsabilização solidária da autoridade competente; 

9.3.2. comunique ao interessado a decisão deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo 
proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar 

conhecimento; e 
9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8285-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 
(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 8286/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 008.562/2020-2 
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Evangelina Renno Lima Guimarães de Andrade (CPF 518.800.756-87). 
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Evangelina Renno Lima Guimarães de 

Andrade no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até 
a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 
9.3.1.1. cesse o pagamento, nos proventos da interessada, da parcela relativa à “opção”, sob pena de 

ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 
9.3.1.2. adeque, se for o caso, o pagamento da parcela referente à incorporação de “quintos” da 

interessada à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinár io 

638.115/CE. 
9.3.2. comunique à beneficiária a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores 
indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar 
conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja(m) suprimida(s) a(s) irregularidade(s), e o submeta ao TCU para 
nova apreciação. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8286-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8287/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.576/2020-3  
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Maria Amélia Martins Leite de Almeida (CPF 524.215.546-91). 
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Maria Amélia Martins Leite de 
Almeida no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, submetido, 

para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª  Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 

de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a 

data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 
responsabilização solidária da autoridade competente; 

9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 
proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar 

conhecimento; e 
9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8287-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 
(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8288/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 008.609/2020-9  
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria.  
3. Interessado: Delvenir Santos de Souza (CPF 106.271.035-53). 

4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Delvenir Santos de Souza no cargo de Técnico 

Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA.  
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 

de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até 

a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 
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9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 

responsabilização solidária da autoridade competente; 
9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar 
conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8288-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 
(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8289/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 008.615/2020-9  
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria.  

3. Interessada: Giovana Medeiros Leite (CPF 308.684.755-72). 
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Giovana Medeiros Leite no cargo de Analista 

Judiciário - Área Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA.  
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até 
a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 

responsabilização solidária da autoridade competente; 
9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar 
conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 298 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8289-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8290/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.675/2020-1  
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria.  

3. Interessado: Marcos Raimundo Vasconcelos (CPF 145.873.861-20). 
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Marcos Raimundo Vasconcelos no cargo de 
Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.  

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

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 

Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 
TCU 106, em:  

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até 
a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 

decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 

responsabilização solidária da autoridade competente; 
9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores 
indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar 
conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 
nova apreciação. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8290-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8291/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.685/2020-7  
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 
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3. Interessado: Natalício Adelino Cordeiro (CPF 416.514.569-68). 

4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Natalício Adelino Cordeiro no cargo de 

Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.  
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 

de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até 

a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 
responsabilização solidária da autoridade competente; 

9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo 
proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar 

conhecimento; e 
9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8291-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 
(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8292/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 008.697/2020-5  
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Maria de Jesus Araújo Asfuri (CPF 272.459.852-00). 

4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria de Jesus Araújo Asfuri no cargo de 

Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 

1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
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Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até 
a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 
decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 

responsabilização solidária da autoridade competente; 
9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores 

indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar 
conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8292-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 
(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8293/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 008.828/2020-2  
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria.  

3. Interessado: Jorge Lheureux de Freitas (CPF 294.131.170-04). 
4. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Jorge Lheureux de Freitas no cargo de Analista 

Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até 
a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 
9.3.1.1. cesse o pagamento, nos proventos de Jorge Lheureux de Freitas, da parcela relativa à “opção”, 

sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade 
competente; 

9.3.1.2. adeque o valor das parcelas referentes à incorporação de “quintos” do interessado aos tempos 

efetivamente exercidos nas funções comissionadas. 
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9.3.2. comunique ao beneficiário a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores 
indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar 

conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que sejam suprimidas as irregularidades, e o submeta ao TCU para nova 
apreciação. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8293-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8294/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.857/2020-2  

2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria.  
3. Interessada: Carla de Magalhães Marcílio Romero (CPF 081.114.643-04). 
4. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Carla de Magalhães Marcílio Romero no cargo 
de Analista Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.  

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 

Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 
TCU 106, em:  

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até 

a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 

decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 
responsabilização solidária da autoridade competente; 

9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores 
indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar 

conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 
nova apreciação. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8294-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 3 | n° 145 | Sexta-feira, 07/08/2020 302 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8295/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 008.895/2020-1 

2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Isabella Maria Gontijo Bastos (CPF 667.455.437-53). 

4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Isabella Maria Gontijo Bastos no cargo de 

Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 

1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 
TCU 106, em:  

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até 

a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos 

decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e 
responsabilização solidária da autoridade competente; 

9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo 
proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores 
indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar 

conhecimento; e 
9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8295-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8296/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 009.002/2020-0  

2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria.  
3. Interessado: Jesus Arantes Júnior (CPF 290.140.341-72). 

4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

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

VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Jesus Arantes Júnior no cargo de Analista 
Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO. 

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

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 

Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 
TCU 106, em:  

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até 
a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO que: 
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 
9.3.1.1. cesse o pagamento, nos proventos do interessado, da parcela relativa à “opção”, sob pena de 

ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 
9.3.1.2. adeque o pagamento das parcelas referentes à incorporação de “décimos” do beneficiário aos 

tempos efetivamente exercidos nas funções comissionadas e, se for o caso, à modulação dada pelo Supremo 
Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário 638.115/CE. 

9.3.2. comunique a Jesus Arantes Júnior a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito 

suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos 
valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar 

conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que sejam suprimidas as irregularidades, e o submeta ao TCU para nova 
apreciação. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8296-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8297/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 009.341/2020-0  

2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 
3. Interessado: José Luiz de Souza Correia (CPF 272.219.891-68). 
4. Unidade: Ministério Público Federal. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de José Luiz de Souza Correia no cargo de 
Técnico do Ministério Público Federal. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
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Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até 
a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 
9.3.1.1. cesse o pagamento, nos proventos do interessado, da parcela relativa à “opção”, sob pena de 

ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 
9.3.1.2. adeque, se for o caso, o pagamento da parcela referente à incorporação de “décimos” do 

beneficiário à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinár io 

638.115/CE. 
9.3.2. comunique a José Luiz de Souza Correia acerca da deliberação deste Tribunal e o alerte de que 

o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução 
dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar 
conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja(m) suprimida(s) a(s) irregularidade(s), e o submeta ao TCU para 
nova apreciação. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8297-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8298/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 016.925/2015-7  
2. Grupo I - Classe I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial).  

3. Recorrente: Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (CPF 278.916.152-68). 
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinto). 

4. Unidade: Município de Uruará/PA. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: ministro José Mucio Monteiro. 

6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 

8. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546); Jaques Fernando Reolon 
(OAB/DF 22.885), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41.796), Cristiana Muraro Tarsia 
(OAB/DF 48.254), Ana Carolina Mazoni (OAB/DF 31.606) e outros representando Eraldo Sorge Sebastião 

Pimenta.  
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração, interposto por Eraldo Sorge Sebastião 
Pimenta contra o Acórdão 10.681/2018-2ª Câmara. 

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

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República 
no Estado do Pará. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8298-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8299/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 030.100/2019-4  

2. Grupo I - Classe I - Pedido de Reexame. 
3. Recorrente: Maria Isabel Ribeiro (CPF 333.918.071-72). 
4. Unidade: Superior Tribunal de Justiça. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 
8. Representação legal: Johann Homonnai Júnior (OAB/DF 42.500), Marlúcio Lustosa Bonfim 

(OAB/DF 16.619) e outros representando a recorrente. 
9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Maria Isabel Ribeiro contra o 
Acórdão 13.055/2019-2ª Câmara, pelo qual este Tribunal julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria 
à interessada em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada “opção” (art. 2º da Lei 

8.911/1994). 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª  Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8299-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8300/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 030.289/2015-7  

2. Grupo I - Classe I - Recurso de Reconsideração. 
3. Recorrente: Ângelo Fabiam Duarte Thomas (CPF 650.654.760-04). 

4. Unidade: Município de Giruá/RS. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 

8. Representação legal: Fernando Zimmermann Prestes (OAB/RS 70.148) e Ciageres Ferraz de 
Campos (OAB/RS 107.382) representando Ângelo Fabiam Duarte Thomas; João Carlos Garzella (OAB/RS 
70.793), Júnior Guimarães de Almeida (OAB/RS 81.307) e Andressa Juliana Dalsoto Callegaro 

(OAB/RS 84.998) representando o Município de Giruá/RS.  
9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Ângelo Fabiam Duarte 
Thomas, ex-prefeito do Município de Giruá/RS (gestão 2009-2016), contra o Acórdão 3.886/2019-TCU-2ª 
Câmara. 
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ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª  Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento;  

9.2. julgar regulares com ressalva as presentes contas, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso 
II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, 
dando quitação ao responsável; 

9.3. tornar sem efeito o débito e a multa a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3.886/2019-
TCU-2ª Câmara; 

9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República 
no Estado do Rio Grande do Sul. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8300-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes  

(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 8301/2020 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 030.577/2019-5 
2. Grupo I - Classe I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Recorrente: Mônica Cristina Marzagão (CPF 329.963.651-00). 
4. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 

5. Relatora: ministra Ana Arraes. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 
8. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619) e outros representando Mônica 

Cristina Marzagão. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Mônica 

Cristina Marzagão, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 1.065/2020-2ª 
Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se 

inalterada a decisão recorrida; 
9.2. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudicia is 

da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da questão de ordem 
aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), para subsidiar o acompanhamento do Processo 
1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1ª Região; 

9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho. 
10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8301-26/20-2. 
13. Especificação do quórum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 
(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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ACÓRDÃO Nº 8302/2020 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 039.439/2019-4  
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Nádia Maria Gomes Confessor (CPF 293.196.684-34). 
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 
5. Relatora: ministra Ana Arraes. 

6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Nádia Maria Gomes Confessor no cargo de 

Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal 
de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento 
Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula 

TCU 106, em:  
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até 
a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB que: 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 
9.3.1.1. cesse o pagamento, nos proventos da interessada, da parcela relativa à “opção”, sob pena de 

ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 
9.3.1.2. adeque, se for o caso, o pagamento da parcela referente à incorporação de “décimos” da 

interessada à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinár io 

638.115/CE. 
9.3.2. comunique Nádia Maria Gomes Confessor acerca da deliberação deste Tribunal e a alerte de 

que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da 
devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 

9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar 
conhecimento; e 

9.3.3.2. emita novo ato, em que seja(m) suprimida(s) a(s) irregularidade(s), e o submeta ao TCU para 
nova apreciação. 

10. Ata n° 26/2020 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 4/8/2020 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-8302-26/20-2. 

13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana Arraes 

(Relatora). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ENCERRAMENTO 
Às 11 horas e 59 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada 

pela Presidente e homologada pela Segunda Câmara. 

ELENIR TEODORO GONCALVES DOS SANTOS 
Subsecretária da Segunda Câmara 

Aprovada em 5 de agosto de 2020. 

ANA ARRAES 
Presidente 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65393793.
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