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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO 
 

Processo:  032.204/2020-5 

Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 
Responsável(eis): Não há. 

Interessado(os): Não há. 
EMENTA: ATO DE APOSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO 
NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUTORIZAÇÃO DE 

REVISÃO DE OFÍCIO DE ACÓRDÃO PROFERIDO A MENOS 
DE CINCO ANOS.   

DESPACHO 

Trata-se, originariamente, de atos de concessão inicial de aposentadoria exarados pelo Instituto 
Nacional Do Câncer José Alencar/INCA/RJ. 

2. O Tribunal, por meio do Acórdão 10526/2020 - TCU - 1ª Câmara, relator Ministro Vital do 
Rêgo, considerou legais os atos e ordenou-lhes os registros. 

3. A Sefip, por seu turno, em pronunciamentos uniformes às peças 22 e 23, propôs a revisão 

de ofício do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Juliana Sartório da Silva Lopes, em razão de erro 
nos cálculos dos proventos comunicados pela unidade jurisdicionada: 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de atos de concessão inicial de aposentadoria, 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 (peças 2 a 6).   

2. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-

Pessoal, na forma do art. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018. 

HISTÓRICO 

3. Esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 10.526/2020-TCU-1ª Câmara, Ministro-
Relator Vital do Rêgo, apreciou pela legalidade os atos de aposentadoria dos ex-
servidores Juliana Sartorio da Silva Lopes, Manoel Wanderley Rodrigues, Paulo Cezar 

Ferreira de Souza, Vanderlei de Lucena Tavares e Virgilio Augusto Gomes Parreira 
(peça 11). 

4. No entanto, a Unidade Jurisdicionada encaminhou o ofício 1205, de 8/7/2021, 
informando que, com base em procedimento de Auditoria e na Nota Técnica 
1435/2021/GAB-RJ/RIO DE JANEIRO, exarada pela Controladoria-Geral da União 

(CGU), constatou-se, no tocante à aposentadoria de Juliana Sartório da Silva Lopes, 
inconsistências no cálculo dos proventos da aposentadoria concedida sob a égide do art. 

1º da Lei 10.887/2004, com lançamento de valores inconsistentes constante na certidão 
de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e 
averbada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) (peça 14).  

EXAME TÉCNICO 

5. A servidora Juliana Sartório da Silva Lopes aposentou-se por invalidez, em 9/4/2018, 

com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações, com base no 
artigo 40, § 1º, inciso I (Redação dada pela EC 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida 
na Lei 10.887/2004) (peças 4 e 15). 
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6. No entanto, a Unidade Jurisdicionada registra que houve inconsistência no cálculo da 

média das remunerações. O período de novembro/2005 a fevereiro/2006 foi averbado 
sem as devidas informações das remunerações de contribuição no Sistema de 

Administração de Pessoal - SIAPE, contudo o lançamento não foi feito (peça 14). A 
Unidade Jurisdicionada informa ainda que o valor inicial dos proventos de 
aposentadoria foi de R$ 1.777,36, quando deveria ter sido de R$ 1.634,40. 

7. No tocante à servidora Myriam Machado Fernandes, também citada no ofício da 
Unidade Jurisdicionada, destaca-se que, apesar da inconsistência no cálculo dos 

proventos, esta situação não provoca dano ao Erário, pois o ajuste do cálculo resultou 
em valor a favor da interessada (peça 14). Assim, não há necessidade de revisão de ofício 
para o ato de aposentadoria 57722/2018 da ex-servidora Myriam Machado Fernandes 

autuado no TC 023.044/2020-9.   

8. Assim, diante da informação de que a servidora Juliana Sartório da Silva Lopes estaria 

recebendo os proventos em valor maior que o devido, em razão de erro de cálculo na 
média das remunerações, e considerando que o ato de aposentadoria foi apreciado por 
esta Corte de Contas há menos de cinco anos, cabe a revisão de ofício do acórdão que 

considerou legal a aposentadoria da inativa, com base no §2º do artigo 260 do Regimento 
Interno do TCU, devendo ser realizada a oitiva da interessada.  

9. Desse modo, o processo deve ser encaminhado à Secretaria da Sessões (Seses) para 
sorteio de novo relator. Tal procedimento segue a orientação aprovada pelo Plenário em 
16/8/2006, em face de questão de ordem suscitado pelo então Presidente, Ministro 

Adylson Motta, a seguir transcrita:  

Questão de Ordem para definir procedimento para revisão, de ofício, de 

deliberações do Tribunal que violem a ordem jurídica, desde que dentro do prazo 
de cinco anos ou, em caso de comprovada má fé, a qualquer tempo, decidida como 
segue: “Verificada a necessidade de revisão de ofício de que trata o art. 260, § 2o, 

do Regimento Interno - TCU, ante a constatação de existência de violação à ordem 
jurídica ou, ainda, de ocorrência de má-fé, identificadas em ato apreciado pelo 

Tribunal, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) deverá enviar o 
respectivo processo à Secretaria-Geral das Sessões (SGS), para inclusão em 
sorteio de Relator, entre os Ministros integrantes do Plenário, excluindo-se aquele 

que tiver proferido o voto condutor da deliberação a ser revista. 

CONCLUSÃO 

10. A aposentadoria da Sra. Juliana Sartório da Silva Lopes foi apreciada pela 
legalidade, por meio do Acórdão 10.526/2020-TCU-1ª Câmara, Ministro Relator Vital 
do Rêgo. No entanto, a Unidade Jurisdicionada informou que está incorreto o cálculo da 

média das remunerações, que teve valor de partida maior que o devido.  

11. Desta forma, como a aposentadoria foi apreciada há menos de cinco anos, 

encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 260, § 2o, do Regimento Interno 
do TCU, entende-se que cabe a revisão de ofício, no tocante ao ato de aposentadoria da 
Sra. Juliana Sartório da Silva Lopes. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

12. De conformidade com o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal 

de 1988; c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as 
verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no artigo 260, caput, do 

Regimento Interno-TCU, propomos as seguintes medidas: 
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a) o encaminhamento do processo à Secretaria das Sessões para sorteio de novo relator; 

e 

b) a autorização, pelo relator sorteado, de realização de novo exame do ato de concessão 

inicial de aposentadoria de Juliana Sartório da Silva Lopes (CPF 096.192.907-39), com 
vistas à verificação da ocorrência de violação à ordem legal que fundamente a revisão 
de ofício do Acórdão 10.526/2020-TCU-1ª Câmara, Ministro Relator Vital do Rêgo, com 

a oitiva da interessada e do MP/TCU. 

4. A proposta, de fato, deve ser acolhida porquanto se fazem presentes os requisitos do § 2º do 

art. 260 do RI/TCU. 

5. Os atos de aposentadoria apresentam indícios de violação à ordem jurídica e foram 
apreciados pelo Tribunal mediante deliberação proferida dentro do prazo de cinco anos (Acórdão 

10526/2020 - TCU - 1ª Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo). 

6. Ante o exposto e com fulcro no art. 260, § 2º, do RI/TCU, acolho a proposta da unidade 

técnica para autorizar a revisão de ofício do Acórdão 10526/2020 - TCU - 1ª Câmara, relator Ministro 

Vital do Rêgo, devendo ser promovidas as oitivas da interessada e do Ministério Público. 

7. À Sefip para as providências a seu cargo. 

Brasília, 27 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  003.502/2016-3 

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

Responsável(eis): Pedro Pullen Parente 
Interessado(os): Congresso Nacional (vinculador) 
EMENTA: AUDITORIA. PETROBRAS. AVALIAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
NO ÂMBITO DE DESENVOLVIMENTO DE QUATRO 

PROJETOS DE INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS À 
CONSECUÇÃO DA META DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE 
DE REFINO NO BRASIL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIAS. 

DESPACHO 

Trata-se de auditoria realizada na Petrobras, no período de 18/4/2016 e 31/3/2017, determinada 
pelo item 9.1 do Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário, relator Ministro José Múcio, que teve por objetivo 
avaliar a responsabilidade do Conselho de Administração (CA) da Petrobras, nos termos de seus deveres 

fiduciários como administradores da companhia, entabulados na Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), em face da 
conduta de seus membros para cumprimento de suas atribuições estatutárias, no âmbito de desenvolvimento 

de quatro projetos de investimentos necessários à consecução da meta de ampliação da capacidade de refino 
no Brasil. 

2. Por meio do item 9.4 do Acórdão 1839/2018, também relatado pelo Ministro José Múcio, o 

Colegiado ordenou a realização de oitiva da estatal: 

9.4 realizar, neste processo, oitiva da Petrobras, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

a contar da ciência, se manifeste, se assim desejar, acerca das irregularidades apontadas 
no Relatório de Auditoria, atinentes ao descumprimento dos deveres fiduciários dos 
Conselhos d,0eAdministração e Fiscal, em sua atuação para atingimento das metas 

corporativas para ampliação da capacidade de refino no País; 

3. Examinadas as respostas apresentadas pela Petrobras em cumprimento às oitivas, a Secretaria 

de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo), em pareceres uniformes 211 
a 213, propôs realizar audiência dos gestores, verbis: 

“EXAME TÉCNICO 

13. O presente exame técnico foi realizado em conformidade com as Normas de Auditoria 
do TCU (Portaria-TCU 280/2010, alterada pela Portaria-TCU 168/2011) e com 

observância dos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo TCU 
(Portaria-Segecex 26/2009). 

14. Ab initio, será realizado um resumo do segundo achado de auditoria do Relatório de 

Fiscalização 508/2015 (peça 135), intitulado “Ato de gestão ilegítimo e antieconômico, 
caracterizado pelo reiterado descumprimento dos deveres fiduciários impostos aos 

administradores”. Em seguida, as considerações da Petrobras consignadas à peça 201 
em sede de resposta à oitiva serão apreciadas. Por fim, será apresentada a 
individualização das condutas dos conselheiros de administração da Petrobras 

responsabilizados pelas irregularidades apontadas no relatório da fiscalização. 

I. Resumo do achado de auditoria  

15. Dos primeiros anos da década de 2000 até o início de 2015, a Petrobras envidou 
esforços para concepção e construção de quatro grandes empreendimentos com o 
objetivo de ampliar sua capacidade de refino no Brasil. Por volta de 2006, a estatal 
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planejava investir pouco mais de US$ 12 bilhões para aumentar a capacidade de 

processamento nacional em cerca de 1.200 kbpd (mil barris de petróleo por dia), o que 
representava um acréscimo de cerca de 70% na capacidade então instalada no país. 

16. Passados 10 anos, o orçamento desses empreendimentos chegou a ultrapassar 
US$ 80 bilhões, dos quais cerca de US$ 30 bilhões foram desembolsados. Entretanto, 
apenas cerca de 100 kbpd foram acrescidos à capacidade do parque de refino nacional  

em decorrência desses novos empreendimentos. Ou seja, investiu-se em torno de duas 
vezes e meia o valor total estimado para quase dobrar a capacidade de refino do Brasil, 

mas o resultado foi um acréscimo de apenas 10% da capacidade esperada de refino. 

17. Traduzindo os números em outras palavras, havia a expectativa de investir 
US$ 10.000/barril de capacidade de processamento - o que já era um referencial 

relativamente alto, comparado com indicadores internacionais. Com o desastroso 
investimento realizado, gastou-se cerca de US$ 300.000/barril de capacidade de 

processamento, o que representa 30 vezes o esperado, para processar apenas 8,3% do 
total que se desejava. Um fracasso sem precedentes. 

18. Dos quatro empreendimentos, os projetos das refinarias Premium I e II foram 

cancelados em 2015, enquanto a finalização das obras da Unidade de Processamento de 
Gás Natural - UPGN do Comperj e da Rnest foram postergadas, sendo que, atualmente, 

apenas a Rnest opera, porém, em regime parcial, visto que dos dois trens de refino 
previstos, somente um deles está em operação.  

19. Em todos esses empreendimentos fiscalizados pelo TCU foi apontado o achado de 

“Gestão Temerária”, por parte da DE da Petrobras e de um grupo de gerentes executivos 
responsáveis pela implantação daqueles projetos de investimento, pelo reiterado 

descumprimento de seus deveres fiduciários de diligência e lealdade insculpidos na Lei 
das S/A (Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro José Múcio 
- TC 004.920/2015-5; Acórdãos 3.052/2016-TCU-Plenário e 2.750/2020-TCU-Plenário, 

da lavra do Exmo. Ministro Benjamin Zymler - TC 026.363/2015-1; e Acórdãos 
2.546/2017-TCU-Plenário e 784/2021-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro 

Vital do Rêgo - TC 006.981/2014-3).  

20. Essa denominação caracteriza o padrão irregular sistêmico decorrente do conjunto 
de atos de gestão ilegítimos e antieconômicos praticados no curso da implantação 

daqueles empreendimentos, que resultaram em danos significativos aos cofres da 
Petrobras. Os administradores da estatal assumiram riscos elevados e desnecessários, 

assim extrapolando a fronteira do chamado “risco do negócio” e, deste modo, 
comprometendo de modo imprudente os resultados da estatal Federal e ameaçando, 
inclusive, sua perenidade. 

21. Àquela altura das análises realizadas pela SeinfraPetróleo, uma pergunta restava 
sem resposta: como tantas irregularidades que resultaram em danos de tão elevada 

monta passaram despercebidas do CA, uma vez que este é, por definição, o guardião 
máximo da governança corporativa? 

22. A resposta para essa pergunta foi dada no Relatório de Fiscalização 508/2015 (peça 

135), a partir do exame das atas de reunião do colegiado naquele período, nas quais 
houve discussão ou deliberação relacionada. As condutas dos membros do colegiado 

foram confrontadas ao que determina a Lei 6.404/1976 sobre os deveres fiduciários dos 
administradores de companhias abertas, à Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo), ao Estatudo 
Social da Petrobras, aos próprios normativos da empresa e ao que preconiza a literatura 

especializada.    

23. Em síntese da minudente análise aposta no relatório da fiscalização, novamente foi 

identificado um padrão sistêmico de descumprimento dos deveres fiduciários de 
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diligência e lealdade, composto por atos de gestão ilegítimos e antieconômicos 

caracterizadores de gestão ruinosa. Riscos assumidos fora da álea própria do negócio 
findaram por se materializar, criando situação real de comprometimento da perenidade 

da Petrobras. 

24. No que concerne a sua atribuição estatutária decisória, a maior falha do CA foi ter 
aprovado a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 

e das refinarias Premium nos planos de negócios de 2006 a 2011 sem conhecê-los 
individualmente, mormente a adequação dos valores de Capex, a probabilidade de êxito 

nas datas de partida e, principalmente, a viabilidade econômica e financeira dos 
empreendimentos. O colegiado abusou do direito de confiar nas informações prestadas 
pela DE ao ter prescindido da mandatória manifestação do Comitê de Investimentos e 

da recomendada opinião de terceiros isentos, em claro descumprimento ao dever de se 
informar. 

25. Nos planos de negócios de 2012 a 2015, mesmo cientes da inviabilidade econômica 
dos projetos de investimento das refinarias e da impossibilidade de partida nas datas 
esperadas, a falha dos conselheiros foi mantê-los em carteira sem qualquer adaptação, 

mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para harmonização dos indicadores 
empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e endividamento, assumindo assim 

riscos elevados e desnecessários, com potecial de comprometimento da perenidade da 
empresa. 

26. O plano de negócios da Petrobras para o período (PNG 2012-2016) indicava o 

montante de U$ 236 bilhões em investimentos - o maior volume histórico da companhia 
e um dos maiores do mundo entre as majors do setor de petróleo. Esse volume de 

investimentos tão expressivo, associado a uma política de preços de combustíveis 
deliberadamente desalinhada dos preços internacionais, dificultou sua financiabilidade. 
Como consequênica, o endividamento da estatal escalou a patamares recordes, 

superando o limite de endividamento determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 
4,0, na relação Endividamento Líquido/Ebitda. 

27. De modo análogo, a atribuição estatutária fiscalizatória do CA sobre os atos da DE 
durante todo o período de análise também se mostrou insuficiente. Sobretudo devido à 
incidência de inegáveis alertas de que a implantação daqueles empreendimentos não 

corria bem. 

28. Cita-se, a título de exemplo, os sucessivos aumentos do Capex dos projetos de 

investimentos, as seguidas antecipações e postergações nas datas de partida, as 
mudanças na configuração dos empreendimentos, as preocupações formalizadas por 
investidores institucionais, os alertas dados pela DE ao CA sobre a má condução da 

Rnest e a indicação deste TCU para o Congresso Nacional, de bloqueio orçamentário de 
verbas para obras de refino na LOA de 2010. 

29. Verificou-se que os instrumentos de acompanhamento utilizados pelo CA não 
adentravam aspectos gerenciais ou econômicos dos projetos de investimentos. O 
acompanhamento feito pelo colegiado era superficial, restrito à harmonização do 

quarteto orçamento, preços, financiabilidade e endividamento. Não considerava 
relevantes aspectos do avanço físico e financeiro das obras, além da involução da 

viabilidade econômica dos empreendimentos. O CA mostrou-se complacente com uma 
sistemática de fiscalização de projetos de investimentos deficiente, marcada pela 
ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria 

30.  Os membros do CA tinham plena consciência da elevada possibilidade de resultado 
adverso, mas, mesmo assim, assumiram o risco de levar adiante ousados planos de 

negócios, pondo em risco a perenidade da empresa. Risco esse que se materializou em 
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prejuízos bilionários. Nessa toada, não restou configurada a perseguição dos objetivos 

empresarias de interesse da Petrobras, amplamente divulgados ao mercado.  

31. O dano causado à Petrobras pelo insucesso dos investimentos para ampliação da 

capacidade de refino, entre cancelamentos, postergações e reconhecimento de perdas 
decorrentes das revelações da Operação Lava Jato, pode ser estimado pelas baixas 
contábeis realizadas pela estatal nos anos subsequentes. Cerca de R$ 2,8 bilhões 

relativos às refinarias Premium, R$ 3,4 bilhões em perdas por gastos adicionais 
capitalizados indevidamente (3% de propina), além do provisionamento de cerca de R$ 

46,5 bilhões em perdas por irrecuperabilidade de ativos em suas Demonstrações 
Contábeis de 2014 até 2020. 

32. Acerca da situação ora resumida, a Petrobras se manifestou conforme relatado no 

item III. Antes, porém, convem tecer considerações acerca de aspectos relevantes ao 
deslinde processual. 

II. Considerações preliminares 

33. O presente tópico tem por objetivo tratar de pontos essenciais que repercutem na 
responsabilização dos gestores. As considerações feitas versam sobre: (i) a competência 

do TCU para julgar administradores de empresas estatais; (ii) a não imputação de 
débito; (iii) a prescrição no âmbito do TCU; (iv) a consideração dos artigos da Lindb; e 

(v) a não influência das informações descortinadas pela Operação Lava Jato.  

II.1. Competência do TCU 

34. Preliminarmente, importa ressaltar que o enfoque de análise do TCU recai 

especificamente sobre a proteção do erário federal e sobre o uso eficiente desses 
recursos. Nessa instância, a análise de eventual responsabilidade dos administradores 

da Petrobras pela condução dos planos de investimentos da estatal decorre da sua 
competência constitucional e legal de julgar contas de administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da União e daqueles que derem causa 

a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário, bem como a de 
aplicar sanções especificadas em sua legislação (art. 71, incisos II e VIII, da CF/88, art. 

1º, incisos I e IX, da Lei 8.443/1992), abrangendo-se os administradores da Petrobras, 
nos termos do Acórdão 3.006/2015-TCU-Plenário, da lavra do Exmo. Ministro Benjamin 
Zymler: 

A Petrobras sujeita‐se à jurisdição do TCU, pois sendo a União a acionista 

majoritária da empresa, eventuais perdas patrimoniais na estatal repercutem nos 

cofres públicos, o que justifica a incidência do art. 71, inciso II, da Constituição 
Federal e do art. 5º do Regimento Interno do TCU (grifos nossos). 

35. Com maior detalhamento, a Lei Orgânica do TCU - LOTCU (Lei 8.443/1992) dispõe 
que, sempre que forem verificados indícios da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo e 

antieconômico, o TCU deve julgar irregulares as contas dos responsáveis, determinar o 
ressarcimento do dano eventualmente causado e/ou aplicar a multa prevista nos seus 
arts. 57 e 58, inciso III, sem prejuízo da sanção de inabilitação para exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança na Administração Pública, quando a irregularidade 
for considerada grave (art. 60 da LOTCU). 

36. Na análise de aspectos de legalidade desses atos de gestão, constituem critérios todas 
as normas legais ou regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial (art. 70, CF/88 c/c arts. 1º, § 1º, 58, incisos II, da LOTCU). 

37. No caso específico dos administradores da Petrobras, diante da natureza dúplice das 
sociedades de economia mista, além das legislações de regime público aplicáveis, 
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incidem regramentos contábeis, financeiros, operacionais e patrimoniais de regime 

privado, trazidos pela Lei 6.404/1976, consoante disposto no art. 235: 

Art. 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta Lei, sem 

prejuízo das disposições especiais de lei federal. 

38. Dessa forma, a Lei 6.404/1976, juntamente com as regulações setoriais, a exemplo 
da Lei 9.478/1997, e as demais normas aplicáveis aos administradores públicos, 

perfazem critério de análise sob o aspecto da legalidade pelo Controle Externo, para 
justa caracterização do “ato praticado com grave infração à norma legal ou 

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial” ou do “ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte 
injustificado dano ao Erário”. 

39. Vale mencionar também que o voto do Exmo. Ministro Relator Vital do Rêgo que 
subsidiou o Acórdão 784/2021-TCU-Plenário deixou assente o entendimento de que o 

administrador de sociedade de economia mista se sujeita tanto ao regime de direito 
público quanto de direito privado, de modo que qualquer lei tratando de matéria contábil, 
financeira, operacional e patrimonial da União e de suas entidades públicas pode ser 

utilizada como critério na verificação de legalidade pelo controle externo. Ainda, convém 
transcrever o seguinte trecho do citado voto:  

75. Concordo com as ponderações da Seinfra de que a adoção de norma afeta ao 

Direito Empresarial para delinear conduta associada à gestão de recursos 

pública é válida e viável, uma vez que a Lei das S.A. se aplica às sociedades 

anônimas de economia mista e, por extensão, ao julgamento de atos de gestão pelo 
TCU. Nessa toada, o descumprimento dos deveres fiduciários pelos 

administradores pode ter como consequência a prática de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico, nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do TCU.(grifamos) 

40. Trata-se, in casu, do padrão mínimo de conduta para os administradores de empresa 

estatal exploradora de atividade econômica de capital aberto, sobretudo pelo fato de a 
Lei 8.443/1992 não exaurir nem especificar quais as condutas a serem seguidas pelos 

administradores responsáveis por recursos públicos federais, conforme assentado no 
Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro José Múcio, cujo 
voto expressa essa posição: 

4. Quanto à apuração das responsabilidades dos dirigentes, a equipe de auditoria 
analisou em que medida os atos de gestão podem ser considerados regulares, 

examinando se foram efetivados com o zelo e a diligência exigidos em lei para o 

resguardo do patrimônio da companhia. Dito de outra forma, buscou-se apurar 

se uma possível conduta irresponsável e negligente dos dirigentes contribuiu para 

a ocorrência do dano.  

5. Nesse sentido, a Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas (S.A.) - à qual 

se submetem as sociedades de economia mista, por força de disposição expressa 

de seu art. 235 -, foi utilizada como o principal parâmetro legal para avaliar o 

desempenho dos executivos da Petrobras no caso em discussão (também foi usado 

o próprio estatuto social da entidade). Essa lei define as competências do 

Conselho de Administração e da Diretoria, e estabelece os deveres e 

responsabilidades dos administradores de uma S.A. (também aplicáveis a órgãos 

técnicos e consultivos), que são, em síntese: deveres de diligência, de lealdade e 

de informar; atuação em busca dos interesses da companhia, sem desvio de 

poder; e não intervenção em operações quando houver interesse conflitante com 

o da companhia.  
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6. O aludido diploma legal apresenta ainda as hipóteses em que os dirigentes estão 

isentos de responsabilização pelas perdas que causarem. O art. 158 define que o 
administrador não responde pessoalmente por atos regulares de gestão, exceto se 

proceder: “I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com 
violação da lei ou do estatuto”. O § 6º do art. 159 estabelece que “o juiz poderá́ 
reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que 

este agiu de boa-fé́ e visando ao interesse da companhia”. Esses dispositivos 
originaram-se do business judgement rule (expressão usualmente traduzida como 

“regra de decisão empresarial”), preceito do direito societário norte-americano, 

que prevê̂, em casos de prejuízo da companhia, a possibilidade de afastar a 

responsabilização do agente quando este atua nos limites de suas competências, 

com lisura e boa-fé́, sendo o dano, nessas situações, considerado como inerente 

à atividade econômica. 

9. Portanto, tendo como base essas referências, sobretudo a Lei das S.A., pôde-se 

estabelecer um padrão de conduta esperado dos gestores, sendo os desvios em 

relação a esse parâmetro sujeitos à intervenção deste Tribunal, com a possível 

adoção de medidas tendentes a punir os responsáveis e a promover o 

ressarcimento de eventual débito apurado. (grifos nossos) 

41. Aduz-se, por fim, que as condutas dos administradores da Petrobras, objeto desta 
instrução, serão avaliadas à luz da interpretação sistêmica desse conjunto normativo, 
com o objetivo de garantir o devido e eficiente uso dos recursos públicos federais. 

42. O próximo item tratará da viabilidade de conversão do dano apurado em débito, com 
vistas a se avaliar a possibilidade de ressarcimento do erário federal. 

II.2. Não imputação de débito 

43. Este processo tem como objeto a avaliação das condutas dos administradores da 
Petrobras nas aprovações das implantações dos empreendimentos Rnest, Comperj  e 

Refinarias Premium. Por consectário lógico, o dano decorrente do insucesso na 
implantação dos projetos de investimentos que compunham a meta de ampliação da 

capacidade de refino no país poderia ser calculado por meio do somatório dos danos 
individuais apurados na fiscalização do Comperj (TC 006.981/2014-3), da Rnest (TC 
026.363/2015-1) e das  refinarias Premium (TC 004.920/2015-5), que abordaram o tema 

de modo específico.  

44. Tendo por base as baixas contábeis, o provisionamento de perdas por 

irrecuperabilidade de ativos (impairment) e as perdas adicionais decorrentes das 
revelações da Operação Lava Jato constantes das demonstrações da Petrobras de 2014 
a 2020, esse dano patrimonial é atualmente estimado em R$ 52,7 bilhões. 

45. De acordo com o art. 210, § 1º, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e o art. 8º da 
Instrução Normativa do TCU 71/2012, o débito é a quantificação do dano feita por 

verificação, quando for possível apurar o real valor devido, ou por estimativa, quando, 
usando mecanismos confiáveis, se puder calcular quantia que seguramente não 
excederia o real valor devido.  

46. Em que pese as metodologias disponíveis para avaliação de projetos e ativos 
empresariais, como (i) o fluxo de caixa descontado, (ii) séries históricas de preços ou 

(iii) comparação de múltiplos de mercado possam ser utilizadas para estimação de 
débito, foram encontradas limitações para sua aplicação aos casos concretos da Rnest e 
do Comperj nos termos do RITCU. 

47. Após oitiva da Petrobras naqueles processos e avaliação das citadas metodologias 
para quantificação do débito imputável aos responsáveis por esta unidade técnica 
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especializada, alcançou-se o entendimento constante do Acórdão 2.750/2020-TCU-

Plenário, relatado pelo Exmo. Ministro Benjamim Zymler para o caso da Rnest, e do 
Acórdão 784/2021-TCU-Plenário, da lavra do Exmo. Ministro Vital do Rêgo para o caso 

do Comperj, de que, naqueles casos concretos, dadas suas especificidades, a conversão 
do dano em débito restava prejudicada pois não atenderia as disposições do art. 210, 
§ 1º, do RITCU e do art. 8º da INTCU 71/2012. 

48. Para o caso da Rnest, o Exmo. Ministro Benjamin Zymler acompanhou 
posicionamento da unidade técnica de que a parcela de débito mínimo, com alta 

probabilidade de ocorrência, logo passível de persecução pelo TCU, restringe-se àquela 
que decorre das condutas de cartelização e de superfaturamento, objeto de investigação 
em outros processos no âmbito do TCU. 

49. Sobre a parcela restante, aduziu que a busca por reparação do dano bilionário 
decorrente das irregularidades na implantação da Rnest entre os responsáveis arrolados 

nos autos, para além de representar tarefa hercúlea de proveito um tanto incerto 
(mormente pela absoluta insuficiência patrimonial de pessoas físicas em relação aos 
valores reclamados), situa-se, em grande parte, fora da jurisdição do TCU, assim 

anotando:    

60. Assim, segundo entendo, conquanto a Petrobras tenha arcado com um gravoso 

custo de oportunidade no episódio da implantação da RNEST, a persecução do 

correspondente dano não se situa no elenco de competências atribuídas a esta 

Corte de Contas. De fato, para além da frustração de retorno econômico, 

praticamente certo em todas as etapas decisórias do empreendimento, não há 

elementos nos autos que permitam inferir que os dirigentes da estatal tenham 

deliberado sobre premissas que de antemão apontassem para a ocorrência - no 

dizer de nossa Lei Orgânica - de dano concreto ao erário. (grifamos) (Voto 
condutor do Acórdão 2.750/2020-TCU-Plenário, relatado pelo Exmo. Ministro 

Benjamin Zymler) 

50. O Exmo. Ministro Vital do Rêgo manteve esse entendimento para o caso do Comperj 

ao anotar que a aplicação da metodologia do fluxo de caixa descontado, por si só, não 
impediria que os valores calculados pela unidade técnica fossem caracterizados como 
dano, a depender de como esse paradigma fosse avaliado. Todavia, a questão principal 

a ser considerada é o quanto de certeza se pode extrair das estimativas realizadas, 
conforme a seguir:  

55. Nesse particular, concordo com a Seinfra que não há como precisar qual 

parcela desse montante seria de fato o limite razoável para se configurar o 

prejuízo como débito, porquanto há muitas condicionantes na mensuração dos 

valores, a exemplo da taxa de desconto utilizada, o cenário do mercado de petróleo, 
as sucessivas ampliações de escopo, as alterações de valores, a data da entrada do 

empreendimento em operação, a existência de parceria ou não agregada ao 
negócio, entre outras, que impactam os fluxos na linha cronológica do projeto.  

56. Esses impactos, quando avaliados em conjunto e a depender de qual momento 

são computados, trazem para o modelo projeções com grau de incerteza que 

dificultam e prejudicam a busca por um valor que se confirme como limite 

conservador a ser arbitrado como débito. Nessas circunstâncias, considero 
razoável e proporcional a não instauração de TCE no caso concreto e que este 
Tribunal prossiga nas apurações de débito oriundo de superfaturamento nas obras 

do Comperj identificados em outros processos específicos. (grifamos) (Voto 
condutor do Acórdão 784/2021-TCU-Plenário, relatado pelo Exmo. Ministro Vital 

do Rêgo) 
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51. Para ambos os casos, decidiu o Plenário do TCU determinar à unidade técnica 

especializada que acompanhe os desdobramentos de eventuais alienações da Rnest e do 
Comperj para que, caso se concretizem, requisite os estudos que as fundamentaram para 

subsidiar a eventual instauração de TCE, bem como considerar tais estudos no feito. Em 
complemento, a unidade especializada também deverá adotar providências para mitigar 
o risco de eventual perda da possibilidade de ressarcimento dos prejuízos, caso verifique 

tendência de alteração no entendimento da prescrição da pretensão ressarcitória deste 
Tribunal.  

52. Assim, em remissão aos arts. 16, inciso III, e 19 da LOTCU, que mencionam o dano 
ao erário como uma das ocorrências ensejadoras do julgamento pela irregularidade das 
contas, ao mesmo tempo em que afirmam que pode haver dano sem caracterizar débito, 

o que resultaria apenas na aplicação de multa do art. 58 da mesma lei, associado ao 
paralelismo de critérios entre o presente processo e aqueles que tratam de objetos 

conexos, não será proposta a citação dos responsáveis pela impossibilidade de 
conformação do dano em débito, sem prejuízo aos limites determinados no RITCU.   

53. Nada obstante, convém indicar que este Tribunal já vem envidando esforços no 

sentido de promover ressarcimentos à Petrobras de danos provocados pela implantação 
imprudente da Rnest e Comperj, a exemplo dos seguintes processos: 

Quadro 1 - Processos abertos para apuração de dano em contratos da Rnest e Comperj  

Processo Assunto Valor do Débito 

000.168/2016-5 TCE UDA HDT Rnest R$ 1.950.290.762,33 

026.840/2016-2 TCE Tubovias Rnest R$ 833.822.313,22 

027.542/2015-7 TCE UCR Rnest R$ 866.310.595,14 

040.140/2018-0 TCE Reajustes Rnest UCR R$ 88.135.013,43 

040.142/2018-3 TCE Reajustes Rnest Tubovias R$ 10.851.782,03 

040.143/2018-0 TCE Reajustes Rnest UDA-UHDT R$ 143.899.326,59 

032.491/2017-4 TCE CDPU Comperj R$ 653.058.328,50 

009.147/2017-9 TCE UDAV, UHCC e UCR Comperj R$ 261.000.000,00 

009.160/2017-5 TCE Contrato UHCC Comperj R$ 104.000.000,00 

030.100/2017-8 TCE PIPE RACK Comperj R$ 274.454.800,00 

034.902/2015-5 TCE Plantas de Utilidade Comperj R$ 603.885.472,59 

Fonte: elaboração própria. 
54. Antes de finalizar esta consideração preliminar, cumpre enfrentar especificidade do 

caso do débito decorrente dos prejuízos observados na implantação das refinarias 
Premium. Este difere daqueles observados na Rnest e Comperj, pois pode ser delimitado 
de modo a não exceder o real valor devido. 

55. Embora ainda pendente de julgamento de mérito, a quantificação do débito 
decorrente das irregularidades na implantação das refinarias Premium está sendo 

tratada no TC 004.920/2015-5, também relatado pelo Exmo. Ministro Raimundo 
Carreiro. Como no caso das Premium os dispêndios realizados se limitam às despesas 
com projetos, limpeza e manunteção dos terrenos, além da terraplanagem, todos 

devidamente baixados contabilmente nas demonstrações contábeis da Petrobras, o 
débito é apurável nos termos do RITCU. 

56. Contudo, o débito apontado naqueles autos tem nexo causal restrito às condutas 
irregulares dolosas afetas à corrupção identificada no processo de cartelização nas 
obras das refinarias da Petrobras identificado pela Operação Lava Jato da Polícia 

Federal. Como tais condutas não foram atribuíveis aos conselheiros de administração 
da empresa, estes não foram incluídos no rol de responsáveis. 
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57. À parcela residual do dano observado nas refinarias Premium, cabe a mesma análise 

preliminar ora realizada para os casos da Rnest e do Comperj, na qual se concluiu pela 
impossibilidade de imputação. 

58. A seguir, considerações sobre a prescritibilidade da pretensão punitiva.   

II.3. Prescrição no âmbito do TCU 

59. Em função do tempo já decorrido desde as práticas irregulares ora 

escrutinadas,  deve-se destacar que a prescrição nesta Corte de Contas abrange dois 
aspectos: o ressarcimento de danos ao erário, quando imputados em débito os gestores; 

e a aplicação de sanções previstas na LOTCU, quando do cometimento de infrações 
legais, as quais podem ou não estar atreladas ao débito. 

60. Quanto à prescrição das ações de ressarcimento no âmbito do TCU, o entendimento 

prevalescente encontra-se sintetizado na Súmula 282, a qual prevê que “as ações de 
ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são 

imprescritíveis”.  

61. Nessa linha, voto recente exposto pelo Exmo. Ministro Jorge Oliveira, o qual 
subsidiou o Acórdão 704/2021-TCU-Plenário, trouxe maior clareza ao assunto acerca 

desse tema ainda em discussão, ao dispor que: 

23. Desta feita, em nome da segurança jurídica e da estabilidade das decisões, até 

que a questão fique mais clara, acompanho as recentes decisões deste Tribunal 
expressas nos Acórdãos 120/2021-Plenário, 2.425/2020-Plenário, 9.407/2020 e 
9.389/2020 - 1ª Câmara, 8.955/2020 e 8.708/2020 - 2ª Câmara, e considero que 

deve ser mantido o entendimento que há anos vem sendo adotado pelo TCU e pelo 
próprio STF, no sentido de considerar imprescritíveis as ações de ressarcimento 

ao erário.  

62. No que tange a prescrição da pretensão punitiva, o entendimento do TCU é pelo 
prazo decenal indicado no art. 205 do Código Civil (CC). A matéria foi pacificada por 

meio do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro Benjamin 
Zymler, o qual deixou assente que “a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União 

subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do CC”, contada a partir 
da data de ocorrência da irregularidade sancionada, conforme art. 189 do CC, e 
podendo ser interrompida pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte.  

63. Elucidado o entendimento dessa Corte de Contas quanto ao assunto, cabe tecer 
algumas ponderações acerca da incidência da prescrição da pretensão punitiva no caso 

dos administradores cujas condutas ora se analisam. Uma vez que não há como 
confirmar a existência de débito (item II.2), não há que se discutir sobre a prescrição de 
ações de ressarcimento.  

64. Como se observará de maneira mais bem pormenorizada no item IV esta instrução, 
os conselheiros de adminstração cometeram atos ilegítimos e antieconômicos que se 

desviaram dos interesses da companhia e comprometeram a sustentabilidade econômico-
financeira da Petrobras.  

65. Em síntese, a prática desses atos se deu por condutas comissivas reiteradas do 

colegiado da Petrobras, materializadas pelas seguidas aprovações dos planos de 
negócios da companhia e por conduta omissiva continuada, no dever de fiscalizar a 

gestão da DE à época. Tais condutas violaram o dever de diligência e lealdade 
insculpidos nos arts. 153 a 155 da Lei 6.404/1976.  

66. Nesse contexto, a janela de responsabilização se inicia em junho de 2006 indo até 

fevereiro de 2015. Ocorre que nesse interstício, a composição do CA da Petrobras sofreu 
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alterações. Um total de 20 conselheiros estiveram à frente do colegiado maior da 

companhia.  

67. Dito isso, com base no entendimento vigente de aplicação do prazo decenal para 

prescrição da pretensão punitiva, contado a partir do cometimento das irregularidades, 
aqueles administradores cujas condutas reiteradas ou continuadas cessarem antes de ato 
que interrompa a prescrição (aquele que ordenar a citação, audiência ou oitiva da parte), 

não poderiam mais ser sancionados por esta Corte de Contas.  

68. Por tal razão, ainda que reconhecida a irregularidade dos atos praticados pelos 

conselheiros que aprovaram continuamente os PN 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013, 
2010-2014, as sanções previstas na LOTCU não mais os alcançam, pois, tais se deram 
há mais de dez anos. O mesmo vale para o caso de conselheiros que foram omissos, mas 

tenham deixado a companhia há mais de dez anos quando do momento da interrupção 
da prescrição. 

69. Os administradores que continuaram na Companhia e aprovaram os PN 2011-2015, 
de 22/7/2011, e seguintes podem ser sancionados, afinal, ainda não resta prescrita a 
pretensão punitiva.  

70. Neste ponto, impende salientar que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao 
ato sancionatório, mas não tem a capacidade de anular os atos irregulares cometidos. 

Tratando-se de condutas reiteradas, que caracterizam comportamento sistêmico 
definível como “gestão ruinosa”, não há óbices para que os atos mesmos prescritos 
sejam utilizados para caracterização da reprovabilidade da conduta. 

71. Isto posto, anota-se que a responsabilização feita no tópico IV levará em 
consideração os limites da prescrição ora exposta.  

72. A seguir considerações sobre atendimento de comandos impostos pela Lei de 
Intrudução às Normas do Direito Brasileiro. 

II.4. Consideração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb) 

73. Relevante consideração a ser feita remete ao art. 22 da Lindb, o qual deve balizar as 
análises das condutas dos gestores públicos:   

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas 
a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.   

§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias 

práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 

§ 2º  Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.  

§ 3º  As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das 

demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. 

74. O artigo e seus parágrafos destacam a importância de se considerar eventuais 
dificuldades reais e o contexto envolto à conduta dos agentes públicos. Além disso, traz 

considerações quanto a aplicação das sanções, que devem considerar aspectos da 
infração e circunstâncias atenuantes e agravantes da conduta.  

75. Em virtude das disposições do citado comando, cabe resgatar que o Relatório de 
Fiscalização 508/2015 (peça 135) trouxe um relato cronológico e circunstanciado dos 
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atos que dão origem às irregularidades apontadas. Quando existente o registro em ata, 

o relatório detalhou, inclusive, a participação individual de cada conselheiro. 

76. Ademais, registra-se que o relatório ainda trouxe exposição sobre a materialidade e 

relevância dos projetos de refino da Petrobras, com o fito de oferecer parâmetro para 
avaliação do julgador sobre o nível de diligência requerida, de modo a permitir a 
delimitação do que, no caso concreto, pode ser considerado o “erro grosseiro” de que 

trata o art. 28 da Lindb, vez que este expõe que “o agente público reponderá 
pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”.  

77. De tal modo, a análise de responsabilidade que se segue nesta instrução levou em 
consideração as circunstâncias fáticas envoltas no processo de governança dos projetos 
de investimento da Petrobras para valoração da gravidade dos atos cometidos, inclusos 

eventuais agravantes e atenuantes disponíveis nos autos, assim como a eventual 
caracterização de erro grosseiro, com o objetivo foi subsidiar a decisão do relator e do 

colegiado do Tribunal, aos quais incube a aplicação das sanções. 

78. Em fecho ao conjunto de considerações preliminares à responsabilização, segue 
aspecto relacionado à não utilização de provas advindas da Operação Lava Jato da 

Polícia Federal.  

II.5. Não influência das informações descortinadas pela Operação Lava Jato 

79. A influência dos fatos descortinados pela Operação Lava Jato na responsabilização 
que ora se intrui foi devidamente tratada no item III.1.1, adiante. Todavia, vale 
mencionar novamente o voto do Exmo. Ministro Vital do Rêgo que subsidiou o Acórdão 

784/2021-TCU-Plenário quanto a este ponto. O Ministro assim consignou: 

(...) o desconhecimento da corrupção praticada por alguns não eximiria os demais 

de agirem com prudência e diligência nas decisões relacionadas à implantação do 
Comperj. As condutas aqui avaliadas se referem ao cumprimento de deveres 
estatutários e à observância de regras de governança, práticas que precisariam ser 

adotadas independentemente de se conhecer ou não o esquema de corrupção 
instalado na Petrobras. 

80. Cabe repisar que as condutas dos conselheiros permitiram as irregularidades 
descortinadas pela Operação Lava Jato, e não o contrário. Ademais, acrescenta-se que, 
no presente processo, não se utilizou de evidências provenientes da Operação Lava Jato 

para embasar a responsabilização dos administradores. Esta foi realizada pela 
comparação do que era requerido na legislação e pelos normativos da empresa e 

recomendado pela doutrina com a situação fática registradas nas atas de reunião do CA. 

81. Registradas essas considerações preliminares, segue-se com a análise dos 
argumentos apresentados pela Petrobras em sede de oitiva.    

III. Oitiva da Petrobras 

82. Sobre as conclusões da unidade técnica apostas no Relatório de Fiscalização 

508/2015 (peça 135), a Petrobras apresentou tempestivamente suas considerações, por 
meio do ofício aposto à peça 201. Após resumo dos principais pontos abordados no 
segundo achado de auditoria, a estatal consignou quatro argumentos, os quais serão a 

seguir analisados.   

III.1. Temporalidade do achado de auditoria 

83. Aduziu a Petrobras que devido ao longo período de quase dez anos que abarca os 
fatos narrados no relatório da fiscalização, há ponderações que devem ser feitas com 
vistas a futuros desdobramentos do processo. 

Operação Lava Jato 
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84. Primeiramente, anotou a estatal que durante o período analisado, diversas 

irregularidades levantadas pela Operação Lava Jato e atualmente de domínio público 
não eram conhecidas pela companhia. Somente a partir de 2015 a Petrobras passou a 

ter acesso às informações produzidas pela operação conduzida pela Polícia Federal. De 
tal modo, a estatal aduziu que em grande parte do período avaliado pela unidade técnica 
do TCU sequer havia ciência de tais ilicitudes, de modo que o mais adequado seria a 

fiscalização considerar apenas o conjunto informacional da época, o qual não incluía os 
malfeitos descortinados anos depois pela Operação Lava Jato (peça 201, p. 8). 

85. Para a estatal, naquele contexto, eventual confiança quanto à lisura na condução dos 
projetos capitaneados pela sua Diretoria de Abastecimento era razoável ante o princípio 
da presunção de boa-fé, não havendo motivos para ser considerada excessiva. Nessa 

conjuntura, alegou a estatal que, como reflexo da forma de atuação do CA, naturalmente 
mais distante do cotidiano da gestão da empresa do que a DE, sua percepção quanto à 

consecução dos projetos de investimento da área do refino pode ter sido contaminada 
diante de encaminhamentos promovidos por uma diretoria gerida por alguém de má-fé 
(peça 201, p. 8-9). 

Evidências 

86. Outro aspecto trazido pela Petrobras acerca da temporalidade do achado de 

auditoria, se refere ao momento de publicação dos referenciais de governança adotados 
para caracterização das irregularidades apontadas, em momento posterior aos fatos 
narrados, mormente os anos 2014, 2015 e 2016. Para a estatal, não seria exigível dos 

seus administradores que, à época, guiassem sua participação nos órgãos diretivos da 
empresa por documentos que sequer existiam, em homenagem ao princípio do tempus 

regit actum (peça 201, p. 10-11).    

Ausência de maiores parâmetros sobre governança 

87. Como uma última consideração relacionada à temporalidade dos fatos ocorridos, a 

Petrobras registrou que, em boa parte do período abrangido pelo achado, seu CA não 
contava com os atuais mecanismos de governança/gestão, por exemplo: a Diretoria de 

Govrnança, Risco e Conformidade, a nova estrutura organizacional e o novo modelo de 
gestão e governança adotados em 2016, o novo modelo de treinamento de conselheiros, 
a revisão do Estatuto Social e a criação da Carta Anual de Políticas Públicas, em 2017, 

em consonância com as disposições da Lei 13.303/2016. Entende a estatal que a ausência 
dessas estruturas refletiria um cenário de ausência de parâmetros sólidos para a tomada 

de decisão (peça 201, p. 12-14). 

88. Com esses argumentos a Petrobras requeriu a esta Corte de Contes que, em futuras 
análises, leve em consideração: i) a possibilidade de os conselheiros de administração 

terem sido conduzidos a adotar determinadas decisões sob influência de agentes cujas 
irregularidades praticadas só foram descobertas por via da Operação Lava Jato, ii) 

mitigar o uso das evidência apostas às peças 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45, iii) considerar 
a ausência de mecanismos de governança/gestão mais elaborados, como aqueles 
posteriormente produzidos pela Petrobras (peça 201, p. 14).     

III.1.1. Análise 

89. A alegação da Petrobras de que a percepção de seus conselheiros de administração 

quanto à consecução dos projetos de investimento da área do refino teria sido 
contaminada diante de encaminhamentos promovidos por uma diretoria gerida por 
membros de má-fé não pode ser acolhida como justificativa para as irregularidades 

apontadas, ou mesmo como atenuadora da expectativa de conduta diversa, pois subverte 
a hipótese basilar aduzida no relatório da fiscalização. As falhas de governança do CA 
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permitiram as irregularidades descortinadas pela Operação Lava Jato, e não o 

contrário. 

90. Aceitar tal argumento seria, portanto, negar a essência da irregularidade descrita de 

forma minudente no relatório da fiscalização. Por maior que fosse a má-fé dos gestores 
corrompidos, suas condutas irregulares jamais prosperariam se as linhas de defesa 
cabíveis ao CA não tivessem sido relegadas. Restou demonstrado no relatório da 

fiscalização que o direito do CA de confiar nas informações oferecidas pela DE fora 
perdido em face dos inegáveis alertas amplamente disponíveis.    

91. As condutas dolosas relacionadas à corrupção em obras da Petrobras, atribuíveis a 
ex-funcionários da estatal e trazidas a público pela Operação Lava Jato, compuseram, 
de fato, o esquema criminoso de cartelização considerado como a causa necessária de 

parte do dano provocado pela implantação das refianrias sem observância dos 
procedimentos diligentes estabelecidos. 

92. Contudo, a corrupção praticada por parte de membros da Diretoria Executiva e 
Gerência Executiva da Petrobras não é razão suficiente para afastar a irregularidade 
das condutas dos conselheiros de administração da empresa, que, em última análise, são 

os guardiões da boa governança corporativa. Tivessem sido os orçamentos aprovados 
com o devido rigor, as datas de partida determinadas de modo realista e as parcerias 

empresariais formalmente estabelecidas, o espaço de ação para os gestores corrompidos 
seria bem menor. Em fecho, tem-se que o conhecimento prévio dos esquemas de 
corrupção não era condição necessária para cumprimento de seus deveres fiduciários e 

de regras estatutárias de governança. 

93. Posto isso, o desconhecimento dos fatos descortinados pela Operação Lava Jato não 

é, por si só, capaz de afastar a responsabilidade pelas ações e omissões apontadas no 
Relatório de Fiscalização 508/2015 (peça 135). As irregularidades que se apresentavam 
naqueles projetos de investimento eram de per si alarmantes, como bem demonstra o 

relatório de auditoria. 

94. Assim, mesmo não tendo ciência ou participação direta nos atos de corrupção que 

aconteceram na Rnest, no Comperj e nas refinarias Premium, a conduta requerida dos 
membros do CA era de compliance com os normativos internos que perfazem 
instrumentos de boa gestão de recursos e de combate à fraude e corrupção. 

95. Há de se lembrar que o volume de investimentos levados à aprovação do colegiado 
de administradores era sem precedentes na companhia; e que a política de preços de 

venda de combustíveis, em grande parte do período investigado, não favorecia sua 
financiabilidade. E isso em nada tem a ver com os eventos de corrupção descortinados 
posteriormente pela Operação Lava Jato. 

96. Tampouco merece prosperar o argumento de que não seria exigível dos seus 
administradores que, à época, guiassem sua participação nos órgãos diretivos da 

empresa por documentos que sequer existiam, em homenagem ao princípio do tempus 
regit actum. 

97. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC foi um fundado em 1995 e 

publicou, em 1999, a 1ª edição de seu Código de Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, atualmente na 5ª edição - 2016 (peça 39). Desde então o IBGC publicou 

vários outros guias de governança com foco mais especializado, como o Código 
Brasileiro de Governnça Corporativa 2015 (peça 45) e a Carta Diretriz nº 5 - 2015 (peça 
43) e o Boas Práticas de Governança de Empresas Estatais - 2015 (peça 44). Em todos 

esses, manteve a aderência aos princípios fundamentais da Governança Corporativa ao 
atualizar sua abordagem ao contexto brasileiro. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 17 

98. De modo similar, no TCU, a primeira versão de seu Referencial Básico de 

Governança foi publicada em 2013, enquanto na OCDE, a elaboração das Diretrizes da 
OCDE sobre a Governança Corporativa para Empresas de Controle Estatal data de 

2005. 

99. Assim, verifica-se que as versões dos guias adotados como critério de auditoria no 
relatório da fiscalização foram de fato publicadas em datas posteriores aos fatos ora 

inquinados. Todavia, os princípios fundamentais por eles preconizados e adotados como 
critério na fiscalização são assentes desde muito antes. As versões mais recentes dos 

indigitados guias perfazem abordagens mais atualizadas e didáticas de conceitos há 
muito consagrados. 

100. De tal modo, o conhecimento dos princípios de governaça preconizados no relatório 

da fiscalização do TCU seria sim exigível dos administradores da Petrobras à época dos 
fatos inquinados, até porque tais princípios se encontram claramente refletidos na 

legislação e nos normativos da empresa vigentes à época, à exemplo da própria Lei 
6.404/1976, do Estatuto Social (peça 56) e das Diretrizes de Governança Corporativa da 
Petrobras (peça 62) e da Sistemática de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras 

(peça 118) .  

101. Por derradeiro, o argumento de o CA não contar, à época dos fatos inquinados, com 

os atuais mecanismos de governança/gestão, o que refletiria um cenário de ausência de 
parâmetros sólidos para a tomada de decisão, não mitiga sua responsabilidade pelas 
decisões tomadas de modo desinformado e por não fiscalizar os atos da DE. 

102. Por certo, a presença de uma Diretoria de Governança, Risco e Conformidade, uma 
estrutura organizacional e um modelo de gestão e governança aprimorados, um novo 

modelo de treinamento de conselheiros, a revisão do Estatuto Social e criação da Carta 
Anual de Políticas Públicas são fatores mitigadores de riscos de falha no compliance 
empresarial. Contudo, não perfazem condição sine qua non para o necessário 

cumprimento dos normativos empresariais estabelecidos à época e de aderência às boas 
práticas de governança. 

103. Afinal, mesmo não tendo a atual configuração, a estrutura de governança da 
Petrobras sempre foi reconhecida como uma das melhores no País. Os órgãos 
assessórios ao CA, o Comitê de Auditoria, a própria Auditoria Interna que se subordina 

ao CA, além do Conselho Fiscal, estavam constituídos à época dos fatos. Não há que se 
falar, portanto, que os conselheiros careciam de estrutura de suporte a suas decisões.   

104. Havia previsão estatutária para um Comitê de Investimentos, mas sua mandatória 
manifestação nos projetos de investimento foi dispensada pelo CA. Igualmente havia 
permissão estatutária para avocação, pelo CA, da exigência de sua assinatura para 

contratações de maior vulto, a qual jamais foi utilizada pelo colegiado. Outra permissão 
estatutária facultava ao CA determinar a realização de inspeções, auditorias ou tomadas 

de contas na companhia, bem como a contratação de especialistas, peritos ou auditores 
externos para melhor instruírem as matérias sujeitas a sua deliberação. 

105. Todavia, não foi encontrada qualquer contratação de especialistas cujo teor 

pudesse se relacionar à aprovação de planos de negócios, mesmo sendo a indústria do 
petróleo municiada por uma miríade de empresas de consultoria e instituições 

especializadas nas mais variadas vertentes de conhecimento que o negócio demanda. São 
comuns na indústria a análise comparativa de projetos, grupos de projetos ou carteiras 
de investimento por meio de múltiplos de mercado. 

106. De tal modo, verifica-se que a disponibilidade de mecanismos de gestão/governança 
não foi causa da negligência do CA quanto a suas atribuições estatutárias. Resta, assim, 

rejeitado o argumento da temporalidade em todos os três aspectos suscitados. 
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III.2. Abrangência do achado de auditoria 

107.  Anotou a Petrobras que o achado de auditoria abarca pronunciamentos do CA 
atinentes a projetos de quatro diferentes refinarias, as quais, ainda que se refiram a uma 

mesma área de atividade econômica, possuiriam características próprias quanto à sua 
concepção, razões de implementação, viabilidade, dentre outros diversos pontos 
pertinentes a empreendimentos dessa magnitude. Assim, uma auditoria para apurar, de 

forma global, a atuação do CA acerca dos projetos de refino, acabaria por desconsiderar 
as complexidades e minúcias de cada empreendimento (peça 201, p. 15). 

108. Para a Petrobras, seria mais adequado que avaliação de seus conselheiros de 
administração fosse realizada no âmbito de cada empreendimento, tal qual vem sendo 
conduzido por essa Corte de Contas nos TC 006.981/2014-3 (Gestão Comperj), 

026.363/2015-1 (Gestão Rnest) e 004.920/2015-5 (Gestão refinarias Premium). Entende 
a estatal que não se pode desvincular o presente processo daqueles, ainda sem decisão 

de mérito pelo plenário do TCU, sendo prudente aguardar suas avaliações meritórias 
para finalização do processo que ora se relata (peça 201, p. 16). 

109. Acrescentou a Petrobras que o relatório da fiscalização referencia aspectos 

tratados em outros processo ainda inconclusos pelo TCU, como o TC 030.033/2016-0, 
de relatoria do Exmo. Ministro Aroldo Cedraz, que trata de representação formulada 

pela SecexEstatais contra possíveis irregularidades ocorridas na Petrobras, quanto à 
conformidade das medidas tomadas por seus administradores na condução da política 
de reajuste de preços de combustíveis adotada pela empresa no período de 2002 a 2019. 

Para a estatal, emitir juízo de valor sobre tal assunto, antes de pronunciamento 
conclusivo naquele processo, pode levar a entendimentos descompassados, sendo 

prudente aguardar seu desenrolar para avaliação do presente (pela 201, p.17-18). 

110. Por fim, a estatal ainda citou o TC 010.193/2015-4, de relatoria do Exmo. Ministro 
Raimundo Carreiro, no qual as demonstrações financeiras de 2014, citadas no relatório 

da fiscalização em função da discordância do conselheiro independente quanto a 
metodologia aventada para contabilização das irregularidades descortinadas pela 

Operação Lava Jato, estão sendo pormenorizadamente tratadas (peça 201, p. 19).  

111. Em suma, entende a Petrobras que o amplo escopo do atual processo, com aspectos 
abarcados em outros ainda em curso neste TCU, podem influir em futuras avaliaçãoes a 

serem desenvolvidas, sendo prudente aguardar seus deslindes para evitar 
desalinhamento de pronunciamentos do TCU ou mesmo decisões equivocadas por não se 

considerar uma visão sistêmica de todos esses processos (peça 201, p. 19).     

III.2.1. Análise 

112. Rejeita-se o argumento de que a apuração de forma global sobre a atuação do CA 

acerca dos projetos de refino acabaria por desconsiderar as complexidades e minúcias 
de cada empreendimento, sendo então mais adequado que a avaliação de seus 

conselheiros de administração fosse realizada no âmbito dos processos em cursos neste 
TCU para cada empreendimento. 

113. O argumento inverte a lógica essencial dada pelo Acórdão 2.824/2015-TCU-

Plenário que, de um processo de fiscalização de um empreendimento (refinarias 
Premium), determinou a criação de apartado para avaliação da responsabilidade do CA 

pelas irregularidades apontadas na implantação daquelas refinarias “... em conjunto 
com as Refinarias do Comperj e Abreu e Lima” , que eram consideradas estratégicas 
para o atingimento de metas corporativas relacionadas à ampliação da capacidade de 

refino no País, enquanto a responsabilização da DE segue no processo original. 
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114. Conforme assentado no Relatório da Fiscalização 508/2015 (peça 135), a Lei 

6.404/1976, assim como o Estatuto Social da Petrobras, diferenciam os papeis dos 
conselheiros de administração e diretores. Enquanto o CA é o guardião das boas práticas 

de governança da empresa e o responsável pela orientação geral, definição da estratégia, 
monitoramento e fiscalização dos planos de ação, a DE, por sua vez, é responsável pela 
gestão direta dos negócios, em consonância com as diretrizes e objetivos definidos pelo 

CA, sem prejuízo ao poder/dever deste para fiscalizar suas ações e avocar competências 
daquela, quando assim julgar necessário.  

115. Enquanto governança é função direcionadora, a gestão é função realizadora. A 
governança se preocupa com a qualidade do processo decisório e sua efetividade, 
enquanto a gestão, por usa vez, recebe o direcionamento superior e se preocupa com a 

qualidade da implementação desta direção, com eficácia e eficiência. Assim, o CA tem 
visão do todo, enquanto a DE tem também a visão das partes. Para o CA importa a visão 

dos planos estratégicos, dos planos de negócios, das políticas e dos balanços 
empresariais, ao passo que DE vai a fundo na visão executiva dos projetos de 
investimentos. 

116. De tal modo, o conhecimento das complexidades e minúcias de cada 
empreendimento é mandatório para o cumprimento das atribuições da DE, mas não para 

o CA. Este necessita apenas conhecer os projetos de investimento em profundade 
minimamente necessária para se avaliar o risco estratégico do plano de negócio que os 
agrupa. 

117. Assim, papéis diferentes requerem avaliações distintas, o que justifica a opção pela 
avaliação da DE nos processos de cada empreendimento e a do CA ser realizada num 

único processo que congrega todos os empreendimentos que compunham a meta de 
ampliação da capacidade de refino. Com base nesses argumentos, tem-se que a 
caracterização das condutas irregulares no presente processo independe da conclusão 

daquelas avaliados nos processos de cada empreendimento. Eventual conclusão por 
gestão regular da DE nos processos relativos a cada refinaria, não convalidaria as falhas 

de governança do CA apontadas no relatório da fiscalização. E vice-versa.      

118. Sem prejuízo a essa argumentação, anota-se que no âmbito do TC 026.363/2015-1 
(Gestão Rnest) foi prolatado o Acórdão 2.750/2020-TCU-Plenário, de relatoria do 

Exmo. Ministro Benjamin Zymler, no qual diretores de gerentes executivos da Petrobras 
foram multados com base no no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitados para 

o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração 
Pública, sendo consideradas graves, para fins do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992, 
as infrações cometidas (gestão temerária).   

119. Sobre a conclusão do TC 030.033/2016-0, que trata de representação formulada 
pela SecexEstatais contra possíveis irregularidades ocorridas na Petrobras quanto à 

conformidade das medidas tomadas por seus administradores na condução da política 
de reajuste de preços de combustíveis adotada pela empresa, no período de 2002 a 2019, 
esta não é mandatória para avaliação do presente processo. 

120. Esse aspecto foi suscitado no relatório da fiscalização apenas como fator 
caracterizador da reprovabilidade da conduta dos responsáveis, e não como fundamento 

da irregularidade apontada. Mesmo que não se confirme a irregularidade das decisões 
afetas à política de preços de combustíveis apontada na representação, mantém-se o 
aspecto temerário pelo fato de os reajustes não terem sido autorizados pelo CA sem 

qualquer diminuição na intensidade dos planos de negócios, fato que causou a superação 
do limite de endividamento. 
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121. Novamente, cabe ao CA a visão ampla, que consolida os esforços da companhia em 

investir frente à capacidade de geração de caixa. Como o plano de investimentos era 
altamente desafiador (US$ 236 bilhões), para a maior parte do período investigado era 

requerido dos conselheiros não apenas o conhecimento adequado dos riscos que aqueles 
projetos carreavam, mas a adequação do esforço de investir com a respectiva capacidade 
de gerar caixa. 

122. De modo análogo, eventuais conclusões a serem alcançadas no TC 010.193/2015-4 
sobre a adequação da metodologia adotada para elaboração das demonstrações 

financeiras de 2014 da Petrobras não influencia na caracterização da irregularidade 
avaliada neste processo.  

III.3. Motivação dos referidos projetos 

123. A Petrobras registrou que, referente ao aumento da capacidade de refino, haveria 
indicação de sua motivação nos documentos juntados aos autos, o que não teria sido 

apontado no decorrer dos relatos produzidos pela auditoria do TCU. Essas motivações 
constariam do PNG 2010-2014 (peça 81, p. 45), na menção expressa à necessidade de 
expandir o refino brasleiro para assegurar o abastecimento nacional, no PNG 2013-2017 

(peça 92, p. 17), que indicaria que “a demanda por derivados brasileira cresce 4,2% a.a. 
entre 2012 e 2020, sem novas refinarias o Brasil importará 29% da demanda de 

derivados” e em apresentação sobre o andamento da implantação da Rnest ao Conselho 
de Adminstração (peça 107, p.12), na qual consta a necessidade de “suprir o crescimento 
da demanda nacional por diesel, nafta e GLP, em especial nas regiões Norte e Nordeste” 

(peça 201, p. 20-21).    

124. Por essas evidências, para a Petrobras seria cabível considerar que não se estaria 

diante de hipóteses de decisões do CA desvinculadas de qualquer motivação, conforme 
levaria a entender os pronunciamentos emitidos pelo TCU. Assim, tal aspecto deveria ser 
observado nas futuras análises a serem empreendidas nesse processo (peça 201, p. 22). 

III.3.1. Análise 

125. O Relatório de Fiscalização 508/2015 (peça 135) não apontou qualquer hipótese de 

decisões do CA desvinculadas de motivação. O que se apontou foi que nas decisões 
constantes dos documentos originais, que justificaram a criação da Rnest, do Comperj e 
das refinarias Premium, encontram-se registros de motivações exclusivamente 

empresariais, sem vinculação a qualquer política pública, meta ou diretriz estabelecida 
pelo Governo Federal relacionadas à construção das refinarias objeto deste processo, 

aspecto confirmado pelo ministério supervisor da estatal (peça 135, p. 43).  

126. Tal destaque foi necessário para a devida adoção do critério de auditoria. Havendo 
direcionamento do Governo Federal, seria necessário considerar sua influência na 

configuração dos empreendimentos, cronogramas e orçamentos das obras. Não havendo 
direcionamento político, a diligência e lealdade esperadas dos administradores da 

empresa é aquela condizente à persecução dos objetivos empresarias assumidos. 

127. Ademais, as menções à garantia do abastecimento nacinal nos PNG e apresentações 
ao CA citadas pela Petrobras revelam não outra percepção, se não a já destacada 

pretensão empresarial de se aproveitar a oportunidade de negócio dada pelo crescimento 
do mercado doméstico. Afinal, a garantia do abastecimento nacional é objetivo 

entabulado no inciso V, do art. 1º da Lei 9.478/1997 que incumbe não somente a 
Petrobras, mas também a ANP, o MME e o CNPE. Tal objetivo pode ser alcançado por 
outros meios que não a construção de refinarias, como o investimento em usinas de 

biocombustíveis, em UPGN, em plantas de energias renováveis ou por meio da 
importação de combustíveis, seja por empresa estatal ou empresas privadas. 
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128. Assim, resta rejeitado o argumento apresentado pela Petrobras.  

III.4. Considerações sobre os alertas do TCU 

129.  Sobre os alertas de que a implantação dos empreendimentos de refino não corria 

bem, mormente a indicação de bloqueio orçamentário feita pelo TCU ao Congresso 
Nacional, indicada no relatório da fiscalização como evidência da necessidade de maior 
atuação fiscalizatória do CA sobre os atos da DE da Petrobras, anotou a estatal que o 

bloqueio orçamentário para obras de refino na LOA de 2010 foi objeto de veto 
presidencial e que este considerou irregularidades não relacionadas ao projeto global 

de ampliação da capacidade de refino, ou seja, quanto à decisão em si de se implantar 
tais empreendimentos (peça 201, p. 24). 

130. Soma-se ainda a esses, o fato de as irregularidades apontadas não terem, à época, 

mérito decidido pelo Tribunal que pudessem exigir maior atuação do CA da Petrobras. 
Assim, entende a Petrobras que, sob a visão da época, não se mostra razoável indicar, 

de modo inconteste, que havia alertas (red flags) ignorados pelo CA (peça 201, p. 
25-26).    

III.4.1. Análise 

131. O veto presidencial é ato político, no qual o Presidente da República faz juízo de 
conveniência e oportunidade a partir da avaliação de dano reverso para a nação, o qual 

não possui o condão de elidir ou amenizar irregularidades apontadas pelo TCU. Tal 
juízo de valor não é direcionado aos conselheiros de administração da Petrobras. 

132. À título de registro, o Acórdão 3.362/2010-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. 

Ministro Benjamin Zymler (TC 009.830/2010-3), deu ciência à Petrobras acerca de 
diversos indícios de irregularidades em contratos da Rnest, sendo a referida obra 

incluída na lista encaminhada ao Congresso Nacional e à sua Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização com classificação de IGP (Índicio de irregularidade 
grave com recomendação de paralisação), nos termos do Acórdão 2.992/2010-TCU-

Plenário, também de relatoria do Ministro Benjamin Zymler. 

133. Julgados do TCU são citados como critério de regularidade por organizações 

públicas ou privadas em ampla gama de temas. O quadro de obras para bloqueio 
orçamentário na LOA é elaborado pelo TCU no âmbito do Fiscobras, programa de 
fiscalização conduzido por auditores especializados, a partir de metodologia 

consagrada. Um empreendimento só entra no quadro de obras com irregularidades 
classificadas como graves após amplo processo de saneamento dos autos. Assim, um 

apontamento de irregularidade pelo TCU neste tipo de processo perfaz alerta inequívoco 
para qualquer administrador, sobretudo de empresas estatais. 

134. Outrossim, agrava-se que o bloqueio orçamentário proposto pelo TCU na LOA de 

2010 não pode ser desassociado do contexto criado pelos demais red flags que ocorriam 
na mesma época, como os sucessivos aumentos do Capex dos projetos de investimentos, 

as seguidas antecipações e postergações nas datas de partida, as mudanças na 
configuração dos empreendimentos, as preocupações formalizadas por investidores 
institucionais e os reportes dados pela DE ao CA que revelavam a má condução da 

implantação da Rnest. 

135. Tampouco prospera o argumento de que o fato de o mérito das irregularidades 

apontadas pelo TCU à época não ter sido decidido pelo Plenário e isso justificaria a 
opção do CA por ignorá-los. Aguardar a decisão de mérito do TCU para que um 
apontamento de irregularidade possa ser considerado uma red flag pelos 

administradores da Petrobras mostra-se tão irracional quanto aguardar um veículo ser 
furtado para confirmar a efetividade do alarme sonoro disparado. 
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III.5. Conclusão da análise da oitiva da Petrobras 

136. Os argumentos apresentados pela Petrobras em sede da oitiva determinada no item 
9.1 do Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário não suportam qualquer mudança de 

entendimento acerca das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização 
508/2015. 

137. Mantém-se o entendimento que, em meio a um sistema de governança vulnerável, 

os membros do CA da Petrobras, no período de junho de 2006 a fevereiro de 2015, de 
modo reiterado, deixaram de cumprir seus deveres fiduciários de diligência e lealdade 

no exercício de suas principais atribuições estatutárias, no âmbito da implantação do 
Comperj, da Rnest e das refinarias Premium I e II. Todas essenciais para a consecução 
das metas de ampliação da capacidade de refino e de disciplina de capital estabelecidas 

pela empresa. Essa conduta contribuiu para dano bilionário causado aos cofres da 
estatal. 

138. Tal padrão sistêmico de conduta omissivo e culposo caracteriza gestão ruinosa, 
composta por uma sequência de atos de gestão ilegítimos e antieconômicos, passíveis de 
sanção por parte deste Tribunal, nos termos do art. 5º, inciso II, e do art. 43, inciso II, 

da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992). A intenção em perseguir interesses alheios 
aos da Petrobras perfaz caracteriza o descumprimento do dever de lealdade que agrava 

a reprovabilidade da conduta, sendo elemento gravoso de sanção 

139. Esse é, portanto, o cerne da responsabilização que se segue. 

IV. Responsabilização e Individualização de Condutas 

140. No achado de auditoria apontou-se a omissão continuada dos conselheiros de 
administração da Petrobras quanto ao dever de diligência enunciado no art. 153 da Lei 

6.404/1976 (Lei das S/A) e situações de descumprimento do dever de lealdade constante 
do art. 155 da mesma lei, no que concerne suas atuações para atingimento da meta 
corporativa da Petrobras de ampliação da capacidade de refino no país. 

141. Em resgate das disposições consignadas no referencial teórico aposto no relatório 
da fiscalização, reviça-se que o descumprimento dos deveres fiduciários impostos aos 

administradores pela Lei 6.404/1976 são passíveis de enquadramento no art. 43, inciso 
II, da Lei Orgânica do TCU - LOTCU (Lei 8.443/1992). 

142. A essência dessa fundamentação jurídica para responsabilização de membros da 

alta administração da Petrobras já foi apreciada por esta Corte em três oportunidades 
anteriores: Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro José 

Múcio, Acórdão 3.052/2016-TCU-Plenário, da lavra do Exmo. Ministro Benjamin 
Zymler, e Acórdão 2.546/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro Vital do 
Rêgo. Inclusive, convém relatar que já existe condenação de gestores da Alta 

Administração da Petrobras por parte deste Tribunal: Acórdão 2.750/2020-TCU-
Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro Benjamin Zymler, e Acórdão 784/2021-TCU-

Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro Vital do Rêgo. 

143. Resumidamente, os deveres previstos na Lei das S/A foram recepcionados como 
padrão de conduta a ser observado pelos gestores de sociedades de economia mista com 

vistas à possível aplicação da responsabilização prevista na LOTCU.  

144. No âmbito dos processos desta Corte de Contas, condutas de agentes públicos, 

dolosas ou culposas, omissivas ou comissivas, consideradas ilegítimas ou 
antieconômicas (art. 8º da LOTCU), são passíveis de multa e inabilitação para exercício 
de cargo ou função pública. Para tanto, a jurisprudência TCU indica critérios para 

dosimetria das sanções a serem aplicadas aos responsáveis:  
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Não configura omissão apta ao acolhimento de embargos de declaração a 

ausência de indicação do critério utilizado para estipular o montante da multa, 
uma vez que, no âmbito do TCU, a dosimetria da pena tem como balizadores o 

nível de gravidade dos ilícitos apurados, com a valoração das circunstâncias 

fáticas e jurídicas envolvidas, e, eventualmente, a condição econômica do agente 
sancionado. O Tribunal não realiza dosimetria objetiva da multa, comum à 

aplicação de normas do Direito Penal, e não há um rol de agravantes e atenuantes 

legalmente reconhecido. (Acórdão 60/2021-TCU-Plenário, da lavra do Exmo. 

Ministro Benjamin Zymler) 

145. No mesmo sentido são os acórdãos 992/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. 
Ministro Augusto Nardes; 2.596/2012-Plenário, de relatoria da Exma. Ministra Ana 

Arraes; e 2.300/2010-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro Valmir Campelo. 

146. Uma vez que a gravidade dos ilícitos foi minudentemente caracterizada no Relatório 

de Fiscalização 508/2015 (peça 135), pende apresentar elementos para valoração das 
circunstâncias fáticas e jurídicas, assim como caracterizadores da reprovabilidade da 
conduta de cada um dos conselheiros de administração da Petrobras pelos ilícitos 

apontados na fiscalização. 

147. Entre junho de 2006 a fevereiro de 2015, vinte diferentes membros atuaram no CA 

da Petrobras. Como a responsabilização dos conselheiros de administração da 
Petrobras pelas irregularidades apontadas no relatório da fiscalização há que ser vista 
sob a ótica da contribuição das condutas individuais para o resultado danoso, os 

seguintes aspectos devem ser sopesados.  

Periodo de atuação como membro do colegiado 

148. De acordo com a situação relatada no achado de auditoria, condutas comissivas e 
omissivas dos membros que fizeram parte do CA no período de junho de 2006 a fevereiro 
de 2015 contribuíram para o insucesso das ações da estatal para ampliação da 

capacidade de refino no país, resultando em perdas bilionárias. 

149. Entretanto, nem todos os conselheiros atuaram no CA da Petrobras durante todo o 

interregno. Alguns conselheiros permaneceram no colegiado durante todo o período da 
janela de responsabilização, enquanto outros atuaram em períodos menores, nos quais 
apenas parte das condutas podem lhes ser atribuídas.   

150. Deve-se levar em conta, entre outros aspectos, a continuidade das omissões e 
negligências apontadas no relatório da fiscalização. Destarte, o momento da atuação de 

cada membro no CA determina os planos de negócios dos quais o responsável foi 
signatário e os red flags recebidos. Ou seja, o momento de atuação permite identificar o 
carácter sistêmico na prática das irregularidades que perfazem o cerne desta 

responsabilização. 

151. Além disso, há que se considerar que as condutas observadas no período de 2007 a 

2011 são mais gravosas para o insucesso das ações para ampliação da capacidade de 
refino. Esse período é mais marcado pelas evidências de descumprimento do dever de se 
informar na aprovação dos planos de negócios e pela omissão quanto o dever de 

investigar, sobretudo em face dos constantes alertas de que o planejamento dos 
investimentos pela DE não ia bem.. 

152. As condutas significaram efetiva autorização para realização de despesas, 
determinando assim a irreversibilidade dos projetos do Comperj, Rnest  e refinarias 
Premium. Nesse sentido, destaque para a aprovação do PN 2009-2013 (janeiro de 2009) 

e PN 2010-2014 (julho de 2010) nos quais dispêndios financeiros foram autorizados, 
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mesmo diante de projetos de investimentos em desacordo com a Sistemática de 

Investimentos da Petrobras. 

153. Nada obstante, ao serem analisadas as condutas dos conselheiros nas deliberações 

que deram o aval para os empreendimentos seguirem, não se mostra razoável que um 
conselheiro cujos votos em conselho tenham sido esporádicos receba o mesmo 
tratamento de outros, cujas condutas se mostraram reiteradas. Assim, mostra-se 

necessário um exame sobre os períodos de atuação de cada conselheiro, de modo a 
caracterizar a reiteração ou não de condutas.  A Tabela 1, a seguir, resume a 

participação de cada conselheiro nas deliberações acerca dos planos de negócios da 
Petrobras. 

Tabela 1 - Autorização de plano de negócio por conselheiro 

Conselheiro 

Plano de Negócio 

07-11 08-12 09-13 10-14 11-15 2-16 13-17 14-18 

Arthur Antônio Sendas X X             

Dilma Vana Roussef X X X           

Fábio Colletti Barbosa X X X X X       

Francisco de Albuquerque   X X X X X X X 

Gleuber Vieira X               

Guido Mantega X X X X X X X X 

Jorge Gerdau Johannpeter * X X X X X X X 

José Guimarães Monforte                 

José Maria Ferreira Rangel               X 

José Sérgio Gabrielli X X X X X       

Josué Christiano Gomes           X X   

Luciano Galvão Coutinho     X X X X X X 

Márcio Zimmermann       * X * X X 

Maria das Graças Foster           X X X 

Miriam Belchior           X * X 

Mauro Rodrigues da Cunha               ¹ 

Roger Agnelli X X             

Sérgio Franklin Quintella       X X X X X 

Silas Rondeau Cavalcante X * X X X       

Silvio Sinedino Pinheiro           X X   

* eram membros do CA, mas faltaram à reunião de aprovação do referido PN  

¹ O conselheiro esteve presente à reunião de aprovação do referido PN, mas se absteve de votar  

Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pela Petrobras. 

Exercício de outras funções na estrutura de governança da Petrobras 

154. Ainda na análise de reprovabilidade de condutas, de modo amplo, espera-se de 
todos os conselheiros um padrão de conduta condizente com a responsabilidade 

assumida. Ou seja, há que se falar em uma responsabilidade geral que afeta todos os 
membros do colegiado. Entretanto, a CVM pondera sobre a existência de circunstâncias 

agravadoras das condutas, como a participação em comitês especializados. Conforme 
consignado no voto do processo que apurou responsabilidades dos administradores da 
empresa Sadia S/A: 

...espera-se de todos os conselheiros um padrão de conduta que respeita os 
princípios de uma administração profissional. No entanto, para aqueles que 

possuem uma função específica dentro do conselho, que vise a contribuição dentro 
de uma área do conhecimento, o referido padrão de conduta é ainda mais elevado 
(grifamos) (peça 204, p. 47).  
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155. A doutrina assim complementa: 

Ainda que a responsabilidade dos membros do conselho de administração seja 
coletiva, a realidade da gestão empresarial ocasiona o reconhecimento de graus 

diversos de sua aferição, tendo em vista a posição funcional por eles ocupada na 

companhia. Assim, distingue-se o conselheiro insider do outsider. O primeiro é 
aquele que também ocupa cargo de diretor ou é acionista controlador, tendo maior 

acesso a todas as informações da companhia, o outsider, principalmente se for 
conselheiro independente, não vinculado ao controlador, em geral, só toma 

conhecimento dos fatos expressamente levados ao seu conhecimento, não podendo 
em princípio, sofrer os efeitos da solidariedade imputável aos conselheiros 
insiders. (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, São Paulo/Quartier Latin, 

2011, v. II, p. 408) 

156. Destarte, tudo que foi exposto com relação à responsabilidade dos membros do CA, 

no que tange o dever de se informar sobre os controles internos e monitorá-los, agrava-
se, e muito, com relação àqueles que eram membros do Comitê de Auditoria, uma vez 
que esse comitê dispunha de informações privilegiadas, além de meios para obtê-las, seja 

por intermédio da Auditoria Interna ou do auditor independente. A Tabela 2, a seguir, 
resume a atuação de conselheiros que compuseram o Comitê de Auditoria. 

Tabela 2 - Participação de conselheiro no Comitê de Auditoria 

Conselheiro Data de designação Ata Data de renúncia/substituição 
Duração 
(anos) 

Fábio Colletti Barbosa 17/06/2005 1260 23/09/2011 6,27 

Gleuber Vieira 17/06/2005 1260 13/04/2007 1,82 

Jaques Wagner 17/06/2005 1260 30/03/2006 0,78 

Arthur Antônio Sendas 30/06/2006 1275 20/10/2008 2,31 

Francisco Roberto de Albuquerque 13/04/2007 1288 25/04/2014 7,04 

Josué Christiano Gomes da Silva 11/11/2011 1359 29/04/2013 1,47 

Sérgio Franklin Quintella 11/11/2011 1359 29/04/2015 3,47 

Mauro Gentile Rodrigues da Cunha 17/05/2013 1379 25/04/2014 0,94 

Miriam Belchior 25/04/2014 1392 29/04/2015 1,01 

Luciano Galvão Coutinho 25/04/2014 1392 29/04/2015 1,01 

Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pela Petrobras. 

157. Mais relevante que a participação no Comitê de Auditoria é o exercício do cargo de 

presidente do CA. Esclarece-se que o presidente do CA tem a prerrogativa de pautar as 
decisões, razão por que sua responsabilidade é maior que a dos demais membros, 
sobretudo no que concerne o exercício da competência do colegiado de orientação de 

questões que afetem relevantemente a Petrobras. Era dever do presidente do CA por em 
votação temas que poderiam influenciar os planos de negócios e outros aspectos cruciais 

para a companhia, que eram apresentados pela DE na expectativa de críticas e/ou 
orientação. No período em espeque, presidiram o CA da Petrobras a Sra. Dilma Vana 
Rousseff (28/3/2003 a 19/3/2010) e o Sr. Guido Mantega (19/3/2010 a 29/4/2015). 

158. De maneira análoga, ao ocupante do cargo de presidente da Petrobras, que por 
força do cargo participava tanto da DE quanto do CA, não cabe qualquer escusa quanto 

ao desconhecimento sobre o que se passava com o planejamento dos empreendimentos 
para ampliação da capacidade de refino. 

159. Os dois presidentes que estiveram no comando da estatal no período de 2006 a 2015 

(Sr. José Sérgio Gabrielli e Sra. Maria das Graças Foster), também eram membros da 
DE que deliberou sobre a passagens de fase dos projetos de investimento objeto dessa 

fiscalização. Em razão disso, tinham conhecimento dos comunicados internos, estudos, 
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análises e pareceres e todos os outros elementos que continham informações objetivas e 

relevantes a respeito da inviabilidade dessas refinarias.  

Exercício de outras funções na Administração Pública Federal 

160. Entre os membros do CA da Petrobras que exerceram função de 2006 a 2015 há 
vários que também exerciam funções no alto escalão da Administração Pública Federal, 
como Ministros de Estado ou Secretários Executivos, nos Ministérios da Fazenda, 

Planejamento, Casa Civil e Minas e Energia, além da presidência da bancos públicos e 
acento em conselhos, comissões e comitês de assessoramento do Presidente da 

República. 

161. Conforme destacado no primeiro achado de auditoria, havia inclusive casos de 
conselheiros que acumulavam funções em mais de um desses órgãos simultaneamente, 

como integrante de comitês e comissões (v.g. Comitê Gestor do Programa de Aceleração 
do Crescimento - CGPAC e Comissão Interministerial de Governaça Corporativa e 

Administração das Participações Societárias da União - CGPAR). Dado o possível 
comprometimento do princípio da segregação de funções, conforme destacado no achado 
de auditoria, tal constatação pode consubstanciar agravante de conduta quanto ao 

descumprimento dos deveres fiduciários impostos pela Lei 6.404/1976. 

162. Afinal, participando de órgãos com finalidades distintas, insertos no âmbito da 

governança da União sobre suas empresas públicas, esses conselheiros dispunham de 
conhecimento privilegiado da perspectiva econômica sobre os projetos de investimento 
(projeções de oferta, demanda, câmbio, preços etc). A partir da CGPAC/Ministério do 

Planejamento, o conselheiro sabia de todas as atualizações sobre o andamento das 
obras, metas de prazos e valor do investimento. Como CGPAR/Planejamento, 

inescusável o desconhecimento sobre a necessidade de aprimoramento da Governança 
da Petrobras, sobretudo com relação à independência de conselheiros, gerenciamento 
de conflito de interesses etc. Por intermédio do MME ou do CNPE, detinham acesso a 

variadas fontes de informações no setor energético, decorrentes da vinculação de 
diferentes entidades ao Ministério, como ANP, Eletrobras, EPE etc. 

Conselheiro Cargo Período 
Período no CA 

da Petrobras 

Dilma Vana Roussef 

Ministra de Minas e Energia (membro do 

CNPE) 

1/1/2003 a 

21/6/2005 

1/4/2005 a 

19/3/2010 

Ministra-chefe da Casa Civil da 

Presidência da República 

(membro da CGPAR, CGPAC, CNPE e 

CDES)  

21/6/2005 a 

31/3/2010 

Fábio Colletti Barbosa Membro do CDES¹ 2003 a 

2012 

1/4/2005 a 

23/9/2011 

Guido Mantega 

Ministro da Fazenda  

(membro da CGPAR, CGPAC, CNPE e 

CDES) 

27/3/2006 a 

31/12/2014 

4/4/2006 a 

26/3/2015 

Jorge Gerdau 

Johannpeter 

Membro do CDES¹ 2003 a 

2019 

1/4/2005 a 

2/4/2014 

Luciano Galvão 

Coutinho 

Presidente do BNDES 27/4/2007 a 

16/5/2016 

4/4/2008 a 

29/4/2015 

Márcio Pereira 

Zimmermann 

  

Ministro de Minas e Energia (membro do 

CNPE) 

31/3/2010 a 

31/12/2010 22/3/2010 a 

27/2/2015 Secretário Executivo do MME (membro 

do CNPE) 

1/1/2011 a 

28/4/2015 

Miriam Belchior 

Ministra do Planejamento 

(membro da CGPAR, CGPAC, CNPE e 

CDES) 

  

1/1/2011 a 

1/1/2015 

22/7/2011 a 

29/4/2015 
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Conselheiro Cargo Período 
Período no CA 

da Petrobras 

Roger Agnelli Membro do CDES¹ 2003 a 

2007 

4/4/2006 a 

21/9/2007 

Silas Rondeau 

Cavalcante 

Ministro de Minas e Energia (membro do 

CNPE) 

8/7/2005 a 

22/5/2007 

4/4/2006 a 

28/4/2011 

Tabela 3 - Exercício de função concomitante no Governo Federal 
¹ Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

Fonte: elaboração própria. 

163. Por fim, pondera-se que a própria posição em que se encontravam esses 

conselheiros (alto escalão do governo) seria suficiente para demandar uma postura mais 
zelosa na condução da Petrobras, justamente ante a possibilidade de aparentes interesses 
conflitantes entre a condição de representantes do governo e da Petrobras (nos termos 

de Eizirik, eram consultores insiders, a quem remete maior dever de cautela). Imperioso 
consignar que uma postura mais zelosa não implica em se abster ou se omitir nas 

decisões de negócio da companhia, deixando-a à mercê do ente controlador ou da DE. 

164. A Tabela 3 ilustra a concomitância de exercício de funções públicas por 
conselheiros da Petrobras: 

Dissidências 

165. Um último  ponto relevante a ser avaliado no processo de responsabilização dos 

membros do CA diz respeito à existência de dissidências que pudessem caracterizar 
discordância de algum conselheiro sobre a atuação do órgão em relação ao poder-dever 
de fiscalizar a gestão da DE e às tomadas de decisão não informadas na aprovação dos 

planos de negócio.  

166. Tomando por analogia a situação das comissões de licitação, a jurisprudência do 

TCU acerca de responsabilidade em decisões colegiadas é de que os membros colegiados 
responderão solidariamente por todos os atos praticados pelo órgão, salvo posição 
individual divergente, devidamente fundamentada e registrada na ata da reunião em que 

a decisão tomada foi contraditada (Acórdãos 3.045/2013-TCU-Plenário, 140/2010-
TCU-Plenário, 1.001/2009-TCU-Plenário). Assim, os membros do colegiado 

responderão pelas consequências decorrentes da decisão tomada, como se tivessem 
adotado tal conduta de maneira individual.  

167. Por conseguinte, eventual dissidência registrada nas reuniões do colegiado perfaz 

elemento que elide a irregularidade da conduta apontada. Aqueles conselheiros que se 
abstiveram de subscrever decisão de autorização de plano de negócio contendo os 

projetos de investimento de refino eivados de vícios não devem ser responsabilizados. 
Eventuais alertas manifestados em reunião, propostas tendentes a melhor conhecer as 
decisões e os alertas inquinados, mesmo para aprimorar os processos de governança 

então praticados, poderão ser considerados como atenuadores das irregularidades 
apontadas. 

168. No achado de auditoria são fartas as manifestações nas atas de reunião e registro 
de voto dissidente, sobretudo por parte dos conselheiros independentes que, reiteradas 
vezes se pronunciaram de maneira contrária à forma como o CA atuava à época. Desse 

modo, tais manifestações serão consideradas na análise de responsabilidade. 

169. Em ordem alfabética, a seguir, a conduta de cada um será individualizada, de modo 

a determinar não apenas eventual culpabilidade, mas também elementos para 
caracterização do grau de reprovabilidade da conduta, com vistas a auxiliar a dosimetria 
das sanções cabíveis.  
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IV.1. Arthur Antônio Sendas 

170. O Sr. Arthur Antônio Sendas foi presidente do Grupo Sendas, empresa que já ocupou 
o primeiro lugar no ranking das empresas varejistas do estado do Rio de Janeiro, com 
capital genuinamente brasileiro. Foi vice-presidente do Conselho Consultivo da 
Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS e, por cinco anos, representou o setor 
privado no Conselho Monetário Nacional. Foi presidente do CA da Sendas S/A e membro 
do CA da Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar. 

171. O Sr. Sendas foi membro do CA da Petrobras indicado pelo acionista controlador 
(União) e atuou por cerca de três anos e meio, de 1/4/2005 a 20/10/2008. Participou do 
Comitê de Auditoria de 30/6/2008 a 20/10/2008. Subscreveu o PN 2007-2011 (peça 67), 
Ata CA 1.275 (peça 205), de 30/6/2006 e o PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 
206), de 13/8/2007. 

172. Apesar dessas aprovações já evidenciarem falhas no dever de se informar acerca 
da configuração, orçamentos, cronogramas e viabilidade econômica das quatro 
refinarias que compunham o então chamado Plano Diretor do Refino da Petrobras, essas 
duas ocorrências àquela altura não significaram a incorrência de dispêndios financeiros. 
Ademais, quanto ao exercício da atribuição fiscalizatória, os red flags do período 
igualmente não se mostraram suficientes para demandar conduta diversa do responsável 
até a data que permaneceu no cargo. 

173. Por essas razões o Sr. Arthur Antônio Sendas será excluído do rol de responsáveis. 

174. Além disso, cabe acrescentar que o último ato praticado pelo Sr. Arthur Antônio 
Sendas data de 13/08/2007, tendo ele deixado o Conselho de Administração em 
20/10/2008. Dessa forma, dado o prazo decenal e a jurisprudência assente do Tribunal, 

operou-se a prescrição da pretensão punitiva. 

IV.2. Dilma Vana Rousseff 

175. A Sra. Dilma Vana Rousseff (Dilma Roussef) é economista graduada pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Durante o governo do Presidente 
Luís Inácio Lula da Silva assumiu a chefia do MME, de 1/1/2003 a 21/6/2005 e, 
posteriormente, da Casa Civil da Presidência da República, de 21/6/2005 a 31/3/2010. 
Foi eleita a 36ª Presidente do Brasil, tendo exercido o cargo de 2011 até seu afastamento 
por um processo de impeachment, em agosto de 2016.  

176. Indicada pelo acionista controlador, a Sra. Dilma Roussef presidiu o CA da 
Petrobras de 28/3/2003 a 19/3/2010. Portanto esteve no cargo durante cinco anos da 
janela de responsabilização apontada no relatório da fiscalização. Nesse interstício, na 

qualidade de presidente do CA, comandou as reuniões do colegiado que resultaram na 
aprovação do PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 (peça 205), de 30/6/2006, do PN 
2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 13/8/2007 e do PN 2009-2013 (peça 
73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72). Não foi membro do Comitê de Auditoria. 

177. Esses planos de negócios determinaram o nascedouro do Plano Diretor de Refino 
da Petrobras que objetivava construir quatro refinarias para aumento da capacidade de 
refino da empresa em 1.200 kbpd. Contudo, esses planos de negócios foram aprovados 
pelo CA sem informações suficientes sobre sua configuração, orçamentos, cronogramas 
e viabilidade econômica, conforme detalhado no Relatório de Fiscalização 508/2015 
(peça 135). 

178. Sob sua presidência no CA, a Sra. Dilma Rousseff viu os orçamentos dos planos de 
negócios de US$ 87 bilhões para US$ 175 bilhões sem a mandatória manifestação do 
Comitê de Investimentos, pareceres de especialistas isentos ou ainda qualquer crítica ou 
aprofundamento quanto as suas viabilidades econômicas. 
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179. Anuiu com a antecipação das datas de partida da Rnest e do Comperj a partir de 

cronogramas irreais e com o seguimento das obras, com consequentes dispêndios 
financeiros, sem aprovação do EVTE do empreendimento, conforme determinava a 

Sistemática de Investimentos da Petrobras. Esses empreendimentos foram levados 
adiante com VPL negativo, com o conhecimento da Sra. Dilma Rousseff. De modo 
análogo, a responsável anuiu com a açodada reconfiguração do projeto das refinarias 

Premium sem o seguimento das etapas previstas na Sistemática de Investimentos da 
Petroras então vigente. 

180. Além desses inegáveis alertas de desconformidades na implantação dos 
empreendimentos de refino, a Sra. Dilma Rousseff desconsiderou os questionamentos de 
investidores institucionais e as irregularidades na Rnest apontadas pelo TCU e 

questionadas em CPI do Congresso Nacional. A atuação da Sra. Dilma Rousseff revelou-
se complacente com uma sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de 

investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do 
Comitê de Auditoria. 

181. Assim, não restou configurada a perseguição dos objetivos empresarias de interesse 

da Petrobras, amplamente divulgados ao mercado, conduta que revela, em essência, o 
descumprimento dos deveres de diligência e lealdade. A reprovabilidade de sua conduta 

é agravada em função na natureza dos cargos que ocupava no CA da Petrobras 
(Presidente) e no Governo Federal (Ministra de Estado), que lhes permitia acesso a 
informações privilegiadas. 

182. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que a Sra. Dilma 
Rousseff, no exercício de seu cargo de presidente do CA da Petrobras, de 2006 a 2010, 

descumpriu seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, agindo de modo temerário 
nas principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na 
fiscalização dos atos da DE.  

183. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 
informações que dispunha à época, a Sra. Dilma Rousseff dispunha de plena capacidade 

de discernimento acerca dos riscos dos investimentos que foram aprovados. Assim, sua 
culpa é caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das decisões 
inquinadas e negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de 

condutas impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e de descuido 
injustificável. Dado o exercício concomitante de função no Governo Federal (Ministra 

de Estado), também se revelam consistentes as evidências de conflito de interesse, como 
circunstância que agrava a sua culpa.  

184. De tal modo, as condutas afetas à Sra. Dilma Rousseff, pela prática reiterada de 

atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos entre junho de 2006 a março de 2010 
foram graves e ameaçaram a sustentabilidade econômico-financeira da Petrobras, tendo 

em vista a natureza do cargo que ocupava na presidência do CA da Petrobras e o nível 
de informações que detinha no momento de suas decisões. 

185. Contudo, apesar da gravidade das condutas praticadas pela Sra. Dilma Roussef, 

não há como propor aplicação de sanções à responsável, em razão da prescrição da 
prentesão punitiva. A conduta de aprovações reiteradas cessou com a aprovação do PN 

2009-2013, conforme Ata CA 1.313, de 23/1/2009, e a conduta omissiva, com sua saída 
do CA, em 19/3/2010. Assim, dado o prazo decenal e a jurisprudência assente do 
Tribunal, a prescrição da pretensão punitiva operou-se em 22/1/2019 e 18/3/2020, 

respectivamente. Por tal razão, a Sra. Dilma Roussef será excluída do rol de 
responsáveis. 
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IV.3. Fábio Colletti Barbosa 

186. O Sr. Fábio Colletti é formado em Administração de Empresas pela FGV e obteve 
seu MBA no IMEDE (Institute for Management and Development), na Suíça. Foi diretor 
de várias áreas financeiras do Grupo Citicor e foi presidente do LTCB Latin America 
Ltda. Em 1995, transferiu-se para o ABN Amro Bank onde chegou a exercer o cargo 

presidente da instituição. Com a incorporação do Banco Real S.A. pelo ABN Amro Bank 
tornou-se, diretor-presidente do Banco ABN Amro Real S.A. Participou do Conselho e 
da Diretoria Executiva da Federação Brasileira das Associações de Bancos - Febraban. 
Em 2008, o Sr. Fábio Barbosa tornou-se presidente do Grupo Santander Brasil, formado 

pelo Santander e Banco ABN Amro Real. Em agosto de 2011, assumiu a presidência 
executiva da Abril S.A, deixando a empresa em março de 2015. Seguiu carreira como 
conselheiro de empresas e instituições, como por exemplo Itaú Unibanco, Natura e 
OSESP. 

187. No CA da Petrobras, o Sr. Fábio Colletti Barbosa foi indicado pelos acionistas 
minoritários e atuou como membro por cerca de seis anos e meio, de 1º/4/2005 a 
23/9/2011, figurando, praticamente no mesmo período, como membro do Comitê de 
Auditoria. Convidado pelo Presidente da República, foi membro do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social - CDES, quando da sua criação, no início de 2003, 
até 2012. 

188. Esclarece-se que, apesar de formalmente indicado pelos minoritários, o Sr. Fábio 
Colletti não era considerado conselheiro independente. Somente após maio de 2013, a 

CVM decidiu que investidores ligados ao controlador não mais poderiam votar em vagas 
destinadas a acionistas minoritários. Antes disso, membros como o Sr. Fábio Colleti 
foram indicados por acionistas minoritários vinculados ao acionista controlador da 
Petrobras (Petros, Previs, Funcef, Bndes e BndesPar), o que não conf igura a 

independência preconizada nas práticas de Governança Corporativa. 

189. Como membro do CA foi signatário do PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 (peça 
205), de 30/6/2006, do PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 13/8/2007, 
do PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), do PN 2010-2014 

(peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e do PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 
1.354 (peça 208), de 22/7/2011. 

190. Esses planos de negócios determinaram o nascedouro do Plano Diretor de Refino 
da Petrobras que objetivava construir quatro refinarias para aumento da capacidade de 

refino da empresa em 1.200 kbpd. Contudo, esses planos de negócios foram aprovados 
pelo CA sem informações suficientes sobre sua configuração, orçamentos, cronogramas 
e viabilidade econômica, conforme detalhado no Relatório de Fiscalização 508/2015 
(peça 135). 

191. No curso da implantação desses planos de negócio o Sr. Fábio Colletti viu os 
orçamentos dos planos de negócios saltarem de U$ 87 bilhões para U$ 225 bilhões sem 
a mandatória manifestação do Comitê de Investimentos, pareceres de especialistas 
isentos ou ainda qualquer crítica ou aprofundamento quanto as suas viabilidades 

econômicas. 

192. Anuiu com a antecipação das datas de partida da Rnest e do Comperj a partir de 
cronogramas irreais e com o seguimento das obras, com consequentes dispêndios 
financeiros, sem aprovação do EVTE do empreendimento, conforme determinava a 
Sistemática de Investimentos da Petrobras. Esses empreendimentos foram levados 

adiante com VPL negativo, com o conhecimento do Sr. Fábio Colletti. De modo análogo 
o responsável anuiu com a açodada reconfiguração do projeto das refinarias Premium 
sem o seguimento das etapas previstas na Sistemática de Investimentos da Petroras então 
vigente. 
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193. Além desses inegáveis alertas de desconformidades na implantação dos 

empreendimentos de refino, o Sr. Fábio Colletti desconsiderou os questionamentos de 
investidores institucionais e as irregularidades na Rnest apontadas pelo TCU e 

questionadas em CPI do Congresso Nacional. A atuação do Sr. Fábio Colletti revelou-
se complacente com uma sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de 
investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do 

Comitê de Auditoria. 

194. Esse conjunto de condutas é de maior reprovabilidade ao Sr. Fábio Colletti, uma 

vez que ele foi membro do Comitê de Auditoria da Petrobras, cuja função básica era 
assessorar o CA no cumprimento de suas responsabilidades de orientação e direção 
superior da companhia. As atribuições do Comitê eram, entre outras, de supervisão das 

atividades desempenhadas pela Auditoria Interna e pelos auditores independentes. Nessa 
condição, cabia-lhe monitorar e avaliar a eficácia dos controles internos e do 

gerenciamento de riscos da companhia. 

195. Nas atas de reunião do CA da Petrobras identifica-se um comportamento discreto 
por parte do Sr. Fábio Colletti relacionado aos projetos de investimentos de refino. Sua 

participação mais se caracterizava pela concordância passiva com as matérias postas 
em votação. Não se identificaram nas atas da reunião do CA dissidências ou 

manifestações relevantes do Sr. Fábio Colletti acerca da adequabilidade dos planos de 
negócios por ele subscritos ou proposição de iniciativas para investigar os alertas 
recebidos.    

196. Assim, não restou configurada a perseguição dos objetivos empresarias de interesse 
da Petrobras, amplamente divulgados ao mercado, conduta que revela, em essência, o 

descumprimento dos deveres de diligência e lealdade.  

197. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Fábio Colletti, 
no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2006 a 2011, descumpriu 

seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, agindo de modo temerário nas 
principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na 

fiscalização dos atos da DE. Sua conduta é de maior reprovabilidade, em função do 
cargo que ocupava no Comitê de Auditoria. 

198. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 

informações que detinha à época, o Sr. Fábio Colletti dispunha de plena capacidade de 
discernimento acerca dos riscos dos investimentos que foram aprovados. Assim, sua 

culpa é caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das decisões 
inquinadas e negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de 
condutas impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e de descuido 

injustificável.  

199. De tal modo, será proposto considerar graves as condutas afetas ao Sr. Fábio 

Colletti pela prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos entre 
junho de 2006 a setembro de 2011, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-
financeira da Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para fins de 

aplicação da multa do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício de 
cargo ou função pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.4. Francisco Roberto de Albuquerque 

200. O Sr. Francisco Roberto de Albuquerque cursou a Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais e concluiu a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Formado em 

Ciências Econômicas. Entre as várias posições que ocupou em sua carreira militar, foi 
Comandante do Exército (entre 2003 e 2007) e atualmente é General do Exército 

Brasileiro. 
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201. O Sr. Francisco Albuquerque participou do CA da Petrobras por oito anos, de 
3/4/2007 a 29/4/2015, sendo um dos membros mais longevos entre os ora 
responsabilizados. Indicado pelo acionista controlador, não presidiu o colegiado, mas 
fez parte do Comitê de Auditoria de 2007 a 2014.  

202. Como membro do CA foi signatário do PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 
206), do PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), do PN 
2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, do PN 2011-2015 (peça 
85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011, do PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 
(peça 209), de 13/6/2012, do PNG 2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 
15/3/2013, e do PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014. 

203. Os quatro primeiros planos de negócio do qual foi signatário determinaram o 
nascedouro do Plano Diretor de Refino da Petrobras que objetivava construir quatro 
refinarias para aumento da capacidade de refino da empresa em 1.200 kbpd. Contudo, 
esses planos de negócios foram aprovados pelo CA sem informações suficientes sobre 
sua configuração, orçamentos, cronogramas e viabilidade econômica, conforme 
detalhado no Relatório de Fiscalização 508/2015 (peça 135). 

204. No curso da implantação desses planos de negócio o Sr. Francisco Albuquerque viu 
os orçamentos dos planos de negócios saltarem de U$ 175 bilhões para U$ 236 bilhões 
sem a mandatória manifestação do Comitê de Investimentos, pareceres de especialistas 
isentos ou ainda qualquer crítica ou aprofundamento quanto as suas viabilidades 
econômicas. 

205. Anuiu com a antecipação das datas de partida da Rnest e do Comperj a partir de 
cronogramas irreais e com o seguimento das obras, com consequentes dispêndios 
financeiros, sem aprovação do EVTE do empreendimento, conforme determinava a 
Sistemática de Investimentos da Petrobras. Esses empreendimentos foram levados 
adiante com VPL negativo, com o conhecimento do Sr. Francisco Albuquerque. De modo 
análogo, o responsável anuiu com a açodada reconfiguração do projeto das refinarias 
Premium sem o seguimento das etapas previstas na Sistemática de Investimentos da 
Petroras então vigente. 

206. Além desses inegáveis alertas de desconformidades na implantação dos 
empreendimentos de refino, o Sr. Francisco Albuquerque desconsiderou os 
questionamentos de investidores institucionais e as irregularidades na Rnest apontadas 
pelo TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional. A atuação do Sr. Francisco 
Albuquerque revelou-se complacente com uma sistemática de fiscalização e 
acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da 
atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

207. Esse conjunto de condutas é de maior reprovabilidade ao Sr. Francisco 
Albuquerque, uma vez que ele foi membro do Comitê de Auditoria da Petrobras, cuja 
função básica é assessorar o CA no cumprimento de suas responsabilidades de 
orientação e direção superior da companhia. As atribuições do Comitê eram, entre 
outras, de supervisão das atividades desempenhadas pela Auditoria Interna e pelos 
auditores independentes. Nessa condição, cabia-lhe monitorar e avaliar a eficácia dos 
controles internos e do gerenciamento de riscos da companhia. 

208. De 2012 a 2015 o Sr. Francisco Albuquerque vivenciou no CA da Petrobras um 
período marcado por aspectos temerários. Primeiramente, destaca-se o insucesso das 
decisões para harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços, 
financiabilidade e endividamento. Com os orçamentos dos empreendimentos chegando a 
U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis deliberadamente 
desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite de endividamento 
determinado pelo próprio Conselho de Administração, de 2,5 para mais de 4,0 x 
Endividamento Líquido/Ebitda.  
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209. Nas atas de reunião do CA da Petrobras identifica-se comportamento discreto por 

parte do Sr. Francisco Albuquerque relacionado aos projetos de investimentos de refino 
ou aumento do endividamento. Sua participação mais se caracterizava pela 

concordância passiva com as matérias postas em votação. Não se identificaram nas atas 
da reunião do CA dissidências ou manifestações relevantes do Sr. Francisco 
Albuquerque acerca da adequabilidade dos planos de negócios por ele subscritos ou 

proposição de iniciativas para investigar os alertas recebidos.    

210.  Assim, não restou configurada a perseguição dos objetivos empresarias de interesse 

da Petrobras, amplamente divulgados ao mercado, conduta que revela, em essência, o 
descumprimento dos deveres de diligência e lealdade.  

211. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 

informações que detinha à época, o Sr. Francisco Albuquerque dispunha de plena 
capacidade de discernimento acerca dos riscos dos investimentos que foram aprovados. 

Assim, sua culpa é caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das 
decisões inquinadas e negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da 
identificação de condutas impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e 

de descuido injustificável.  

212. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Francisco 

Albuquerque, no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2006 a 2014, 
descumpriu seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, agindo de modo temerário 
nas principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na 

fiscalização dos atos da DE. Sua conduta é de maior reprovabilidade, em função do 
cargo que ocupava no Comitê de Auditoria. 

213. De tal modo, será proposto considerar graves as condutas afetas ao Sr. Francisco 
Albuquerque pela prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos 
entre junho de 2006 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-

financeira da Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para fins de 
aplicação da multa do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício de 

cargo ou função pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.5. Gleuber Vieira 

214. O Sr. Gleuber Vieira teve formação militar com passagem pela Academia Militar 

das Agulhas Negras, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército. Graduou-se ainda em ciências econômicas na Faculdade de 

Ciências Econômicas do Rio de Janeiro. Em sua carreira militar alcançou o posto 
de General de Exército (1995) e chefe do Estado-Maior do Exército (1997-1999), 
Ministro do Exército (1999) e Comandante do Exército (1999-2003).  

215. Indicado pelo acionista controlador, participou como membro do CA da Petrobras 
por dois anos, de 1/4/2005 a 2/4/2007, quando subscreveu apenas o PN 2007-2011 (peça 

67), Ata CA 1.275 (peça 205), de 30/6/2006. Participou do Comitê de Auditoria de 
17/6/2005 a 13/4/2007. 

216. Apesar dessa aprovação caracterizar o desconhecimento do responsável sobre a 

configuração, orçamentos, cronogramas e viabilidade econômica das quatro refinarias 
que compunham o então chamado Plano Diretor do Refino da Petrobras, essa única 

ocorrência não se mostra suficiente para caracterizar descumprimento dos deveres 
fiduciários de diligência e lealdade no exercício das atribuições estatutárias decisórias 
pelo responsável, do modo reiterado e contínuo descrito no relatório da fiscalização. 

Quanto a atribuição, fiscalizatória os red flags do período igualmente não se mostraram 
suficientes para demandar conduta diversa do responsável até a data que permaneceu 

no cargo. 
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217. Por essas razões o Sr. Gleuber Vieira será excluído do rol de responsáveis. 

218. Além do mais, acrescenta-se que o último ato praticado pelo ex-conselheiro data de 
30/6/2006, tendo ele deixado o Conselho de Administração em 2/4/2007. Dessa forma, 
dado o prazo decenal e a jurisprudência assente do Tribunal, resta configurada a 
prescrição da pretensão punitiva. 

IV.6. Guido Mantega 

219. O Sr. Guido Mantega é formado em economia pela Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo e doutorado em Sociologia do 
Desenvolvimento na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras pela mesma universidade. 
Fez especialização no Institute of Development Countries (IDS) da Universidade de 
Sussex, na Inglaterra. Foi professor de economia da Escola de Administração de 
Empresas da FGV e no curso de mestrado e doutorado da PUC-SP. 

220. No setor público foi diretor de orçamento e chefe de gabinete da Secretaria 
Municipal de Planejamento de São Paulo (1989-1992), Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (2003-2004), presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico 
e Social - Bndes (2004-2006) e Ministro da Fazenda (2006-2014). À época dos fatos, não 
havia ocupado cargos de administração em companhias abertas.  

221. O Sr. Mantega foi indicado ao CA da Petrobras pelo acionista controlador, na vaga 
destinada ao MPDG. Permaneceu por quase nove anos ininterruptos. Primeiramente, na 
condição de membro (4/4/2006 a 19/3/2010) e, em seguida, como presidente (19/3/2010 
a 26/3/2015). Portanto, ele fez parte do colegiado durante toda janela de 
responsabilização. 

222. Como membro do CA foi signatário do PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 (peça 
205), de 30/6/2006, do PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 13/8/2007 
e do PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72). Esses planos de 
negócios determinaram o nascedouro do Plano Diretor de Refino da Petrobras que 
objetivava construir quatro refinarias para aumento da capacidade de refino da empresa 
em 1.200 kbpd. Contudo, esses planos de negócios foram aprovados pelo CA sem 
informações suficientes sobre sua configuração, orçamentos, cronogramas e viabilidade 
econômica, conforme detalhado no Relatório de Fiscalização 508/2015 (peça 135). 

223. No curso da implantação desses planos de negócio o Sr. Guido Mantega viu os 
orçamentos dos planos de negócios saltarem de U$ 87 bilhões para U$ 175 bilhões sem 
a mandatória manifestação do Comitê de Investimentos, pareceres de especialistas 
isentos ou ainda qualquer crítica ou aprofundamento quanto as suas viabilidades 
econômicas. 

224. Anuiu com a antecipação das datas de partida da Rnest e do Comperj a partir de 
cronogramas irreais e com o seguimento das obras, com consequentes dispêndios 
financeiros, sem aprovação do EVTE do empreendimento, conforme determinava a 
Sistemática de Investimentos da Petrobras. Esses empreendimentos foram levados 
adiante com VPL negativo, com o conhecimento do Sr. Mantega. De modo análogo o 
responsável anuiu com a açodada reconfiguração do projeto das refinarias Premium sem 
o seguimento das etapas previstas na Sistemática de Investimentos da Petroras então 
vigente. 

225. Além desses inegáveis alertas de desconformidades na implantação dos 
empreendimentos de refino, o Sr. Guido Mantega desconsiderou os questionamentos de 
investidores institucionais e as irregularidades na Rnest apontadas pelo TCU e 
questionadas em CPI do Congresso Nacional. A atuação do Sr. Mantega revelou-se 
complacente com uma sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de 
investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do 
Comitê de Auditoria.   
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226. Como presidente do CA da Petrobras, o Sr Guido Mantega conduziu as reuniões 

que aprovaram o  PN 2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, o 
PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011, o PNG 2012-2016 

(peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, o PNG 2013-2017 (peça 92), Ata CA 
1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), 
de 25/2/2014.  

227. A passagem do Sr. Guido Mantega pela presidência do CA foi marcada por aspectos 
temerários. Primeiramente, destaca-se o insucesso das decisões para harmonização dos 

indicadores empresariais de orçamento, preços de combustíveis e endividamento. Com 
os orçamentos dos empreendimentos tendo novo salto de valor, chegando a US$ 236 
bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis deliberadamente 

desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite de endividamento 
determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 4,0 x Endividamento Líquido/Ebitda. 

228. A partir das transcrições das atas de reunião apostas no relatório de fiscalização, 
percebe-se a liderança e o protagonismo do Sr. Guido Mantega na condução dessa 
estratégia que resultou no comprometimento da perenidade da empresa. 

229. Um segundo aspecto digno de nota se refere à flagrante oposição do Sr. Guido 
Mantega às posições e solicitações dos conselheiros independentes que adentraram no 

CA em 2013. As principais controvérsias relacionavam-se com a possível interferência 
do controlador na política de preços de combustíveis da Petrobras, independência do 
Comitê de Auditoria, metodologia para lançamento de perdas por impairment nas 

demonstrações contábeis e avocação, pelo CA, de competências para aprovação de 
projetos de investimento de maior vulto, sobretudo em função da necessidade de controle 

do endividamento que, naquele momento, já se mostrava alarmante. Sob sua presidência, 
em 2014, aconteceu a substituição arbitrária de conselheiro independente do Comitê de 
Auditoria por outro ligado ao acionista controlador, conforme Ata CA 1.392 (peça 96, 

p. 2-6).    

230. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Guido 

Mantega, no exercício dos cargos de membro (2006 a 2010) e presidente do CA da 
Petrobras (2011 a 2014), descumpriu seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, 
agindo de modo temerário nas principais decisões relativas à aprovação dos planos de 

negócios da empresa e na fiscalização dos atos da DE. A reprovabilidade de sua conduta 
é agravada em função dos deveres e responsabilidades dos cargos que ocupava noa CA 

da Petrobras (Presidente).  

231. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 
informações que detinha à época, o Sr. Guido Mantega dispunha de plena capacidade de 

discernimento acerca dos riscos dos investimentos que foram aprovados. Assim, sua 
culpa é caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das decisões 

inquinadas e negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de 
condutas impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e de descuido 
injustificável. Dado o exercício concomitante de função no Governo Federal (Ministro 

de Estado), também se revelam consistentes as evidências de conflito de interesse, como 
circunstância que agrava a sua culpa.  

232. Em síntese dessa exposição, tem-se que o Sr. Guido Mantega, no exercício de seus 
cargos de membro e presidente do CA, de junho de 2006 a fevereiro 2014, não cumpriu 
seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, agindo de modo temerário nas 

principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na 
fiscalização dos atos da DE. 
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233. De tal modo, será proposto considerar graves as condutas afetas ao Sr. Guido 

Mantega pela prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos 
entre junho de 2006 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-

financeira da Petrobras,  propondo-se que assim sejam consideradas para fins de 
aplicação da multa do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício de 
cargo ou função pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.7. Jorge Gerdau Johannpeter 

234. O Sr. Jorge Gerdau Johannpeter é um dos mais proeminentes empresários 

brasileiros. Desde 1983, preside o CA do Grupo Gerdau, que ocupa o 24º lugar entre as 
maiores companhias siderúrgicas do mundo. Graduou-se em direito pela UFRGS.  

235. O Sr. Gerdau foi um dos mais longevos membros do CA da Petrobras entre os 

conselheiros ora responsabilizados. Lá atuou por nove anos, de 1/4/2005 a 2/4/2014. Sua 
indicação decorre da vaga destinada aos acionistas preferencialistas. Não presidiu o 

colegiado ou fez parte do Comitê de Auditoria. Convidado pelo Presidente da República, 
foi membro do CDES, quando da sua criação, no início de 2003, até 2019. 

236. Como membro do CA foi signatário do PE 2020 e PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 

1.293 (peça 206), de 13/8/2007, do PE 2020 e PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, 
de 23/1/2009 (peça 72), do PN 2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 

18/6/2010, do PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011, do PNG 
2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, do PNG 2013-2017 (peça 
92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e do PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 

(peça 98), de 25/2/2014. 

237. Os quatro primeiros planos de negócios dos quais foi signatário determinaram o 

nascedouro do Plano Diretor de Refino da Petrobras que objetivava construir quatro 
refinarias para aumento da capacidade de refino da empresa em 1.200 kbpd. Contudo, 
esses planos de negócios foram aprovados pelo CA sem informações suficientes sobre 

sua configuração, orçamentos, cronogramas e viabilidade econômica, conforme 
detalhado no Relatório de Fiscalização 508/2015 (peça 135). 

238. No curso da implantação desses planos de negócio o Sr. Jorge Gerdau viu os 
orçamentos dos planos de negócios saltarem de U$ 87 bilhões para U$ 236 bilhões sem 
a mandatória manifestação do Comitê de Investimentos, pareceres de especialistas 

isentos ou ainda qualquer crítica ou aprofundamento quanto as suas viabilidades 
econômicas. 

239. Anuiu com a antecipação das datas de partida da Rnest e do Comperj a partir de 
cronogramas irreais e com o seguimento das obras, com consequentes dispêndios 
financeiros, sem aprovação do EVTE do empreendimento, conforme determinava a 

Sistemática de Investimentos da Petrobras. Esses empreendimentos foram levados 
adiante com VPL negativo, com o conhecimento do Sr. Jorge Gerdau. De modo análogo 

o responsável anuiu com a açodada reconfiguração do projeto das refinarias Premium 
sem o seguimento das etapas previstas na Sistemática de Investimentos da Petroras então 
vigente. 

240. Além desses inegáveis alertas de desconformidades na implantação dos 
empreendimentos de refino, o Sr. Jorge Gerdau desconsiderou os questionamentos de 

investidores institucionais e as irregularidades na Rnest apontadas pelo TCU e 
questionadas em CPI do Congresso Nacional. A atuação do Sr. Jorge Gerdau revelou-se 
complacente com uma sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de 

investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do 
Comitê de Auditoria. 
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241. De 2012 a 2015 o Sr. Jorge Gerdau vivenciou no CA da Petrobras um período 

marcado por aspectos temerários. Primeiramente, destaca-se o insucesso das decisões 
para harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços de combustíveis 

e endividamento. Com os orçamentos dos empreendimentos tendo novo salto de valor, 
chegando a U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis 
deliberadamente desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite 

de endividamento determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 4,0 x Endividamento 
Líquido/Ebitda.  

242. Nas atas de reunião do CA da Petrobras identifica-se comportamento discreto por 
parte do Sr. Jorge Gerdau relacionado aos projetos de investimentos de refino ou 
aumento do endividamento. Sua participação mais se caracterizava pela concordância 

passiva com as matérias postas em votação. Não se identificaram nas atas da reunião do 
CA dissidências ou manifestações relevantes do Sr. Jorge Gerdau acerca da 

adequabilidade dos planos de negócios por ele subscritos ou proposição de iniciativas 
para investigar os alertas recebidos.    

243. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 

informações que detinha à época, o Sr. Jorge Gerdau dispunha de plena capacidade de 
discernimento acerca dos riscos dos investimentos que foram aprovados. Assim, sua 

culpa é caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das decisões 
inquinadas e negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de 
condutas impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e de descuido 

injustificável.  

244. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Jorge Gerdau, 

no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2006 a 2014, descumpriu 
seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, agindo de modo temerário nas 
principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na 

fiscalização dos atos da DE.  

245. De tal modo, será proposto considerar graves as condutas afetas ao Sr. Jorge 

Gerdau pela prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos entre 
junho de 2006 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-
financeira da Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para fins de 

aplicação da multa do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício de 
cargo ou função pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.8. José Guimarães Monforte 

246. O Sr. José Guimarães Monforte cursou Economia pela Universidade Católica de 
Santos. Possui notória especialização em Finanças, participando da organização da 

governança de empresas como a Natura, Vivo, Sabesp, Nossa Caixa, Caramuru, Grupo 
Martins, JHSF, Rossi Residencial, Arezzo e Claro. Foi sócio-gestor da Emax Consultoria 

e Negócios Ltda., possui experiência em empresas como Citibank, Merrill Lynch, CPFL 
e Banespa. 

247. O Sr. Monforte substituiu o Sr. Jorge Gerdau no CA da Petrobras como indicado 

dos acionistas preferencialistas, ficando no colegiado de 3/4/2014 a 24/4/2015. Não 
atuou no Comitê de Auditoria. Tampouco subscreveu quaisquer dos planos de negócios 

eivados de vício que caracterizam a irregularidade apontada na fiscalização. 

248. Ademais, as atas de reunião do CA examinadas na fiscalização revelam que o Sr. 
Monforte se unia aos demais conselheiros independentes nas críticas quanto a forma de 

atuação do CA e do Comitê de Auditoria, sobretudo nas controvérsias relacionadas com 
a política de preços da Petrobras, independência do Comitê de Auditoria, metodologia 
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para lançamento de perdas por impairment nas demonstrações contábeis e avocação, 

pelo CA, de competências para aprovação de projetos de investimento de maior vulto. 

249. Consignou na Ata CA 1.393 que o colegiado aprovava planos de negócios sem as 

informações minimamente requeridas sobre os projetos de investimento e que os 
conselheiros precisavam ficar, confortavelmente, inteirados sobre os projetos, 
especialmente os projetos de maior valor (peça 103, p. 3). Como forma de protesto, 

recusou sua indicação para o Comitê de Remuneração e Sucessão, pela não 
concordância com o processo de eleição e a exclusão arbitrária do conselheiro 

independente Mauro Rodrigues do Comitê de Auditoria (peça 96, p, 2-6). 

250. Em face do exposto, a conduta do Sr. Monforte, no que tange aos cumprimentos dos 
deveres de diligência e lealdade, mais se afeiçoa ao standard que era esperado dos 

demais conselheiros, não havendo, portanto, a configuração de ato ilícito. 

251. Por essas razões o Sr. Monforte será excluído do rol de responsáveis. 

IV.9. José Maria Ferreira Rangel 

252. O Sr. José Maria Rangel é profissional da indústria do petróleo e se tornou 
sindicalista da Federação Única dos Petroleiros - FUP. No CA da Petrobras atuou como 

representante dos empregados, por período inferior a um ano, de 30/4/2013 a 2/4/2014. 

253. Nesse período subscreve apenas o PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 

98), de 25/2/2014. Essa única ocorrência, isoladamente, não se mostra suficiente para 
caracterizar descumprimento dos deveres fiduciários de diligência e lealdade no 
exercício das atribuições estatutárias decisórias pelo responsável, de modo reiterado e 

contínuo descrito no relatório da fiscalização. Quanto a atribuição fiscalizatória, os red 
flags do período igualmente não se mostraram suficientes para demandar conduta 

diversa do responsável até a data que permaneceu no cargo. 

254. Por essas razões o Sr. José Maria Rangel será excluído do rol de responsáveis. 

IV.10. José Sérgio Gabrielli de Azevedo 

255. O Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (Sérgio Gabrielli) é Ph.D. em economia e 
professor titular da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Em 2003, assumiu a 

diretoria financeira e de relações com investidores da Petrobras. De julho de 2005 a 
janeiro de 2012 ocupou a presidência da companhia, bem como o cargo de membro do 
CA da Petrobras, da BR Distribuidora, da Petrobras Biocombustível, da Transpetro, da 

Gaspetro e da Petroquisa. 

256. Como presidente da Petrobras e indicado pelo acionista controlador, o Sr. Sérgio 

Gabrielli atuou como membro do CA por cerca de seis anos e meio, de 22/7/2005 a 
13/2/2012. Nessa condição, foi signatário do PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 
(peça 205), de 30/6/2006, do PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 

13/8/2007, do PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), do PN 
2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e do PN 2011-2015 (peça 

85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011. 

257. Esses planos de negócios determinaram o nascedouro do Plano Diretor de Refino 
da Petrobras que objetivava construir quatro refinarias para aumento da capacidade de 

refino da empresa em 1.200 kbpd. Contudo, esses planos de negócios foram aprovados 
pelo CA sem informações suficientes sobre sua configuração, orçamentos, cronogramas 

e viabilidade econômica, conforme detalhado no Relatório de Fiscalização 508/2015 
(peça 135). 

258. No curso da implantação desses planos de negócio o Sr. Sérgio Gabrielli viu os 

orçamentos dos planos de negócios saltarem de U$ 87 bilhões para U$ 225 bilhões sem 
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a mandatória manifestação do Comitê de Investimentos, pareceres de especialistas 

isentos ou ainda qualquer crítica ou aprofundamento quanto as suas viabilidades 
econômicas. 

259. Anuiu com a antecipação das datas de partida da Rnest e do Comperj a partir de 
cronogramas irreais e com o seguimento das obras, com consequentes dispêndios 
financeiros, sem aprovação do EVTE do empreendimento, conforme determinava a 

Sistemática de Investimentos da Petrobras. Esses empreendimentos foram levados 
adiante com VPL negativo, com o conhecimento do Sr. Sérgio Gabrielli. De modo 

análogo, o responsável anuiu com a açodada reconfiguração do projeto das refinarias 
Premium sem o seguimento das etapas previstas na Sistemática de Investimentos da 
Petroras então vigente. 

260. Além desses inegáveis alertas de desconformidades na implantação dos 
empreendimentos de refino, o Sr. Sérgio Gabrielli desconsiderou os questionamentos de 

investidores institucionais e as irregularidades na Rnest apontadas pelo TCU e 
questionadas em CPI do Congresso Nacional. A atuação do Sr. Sérgio Gabrielli revelou-
se complacente com uma sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de 

investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do 
Comitê de Auditoria. 

261. Essas condutas são de maior reprovabilidade ao Sr. Sérgio Gabrielli, uma vez que 
ele foi presidente da Petrobras, ao qual cabia a direção e a coordenação dos trabalhos 
da DE. Nessa função, competia-lhe, dentre outras, acompanhar e supervisionar o 

planejamento e implantação dos planos de negócios. No CA, cabe ao presidente da 
Petrobras direcionar, porpor e conduzir as matérias para deliberação, tranzendo-as de 

volta para a DE para aperfeiçoamento ou execução. Ainda como presidente da 
Petrobras, o Sr. Gabrielli era o destinatário das comunicações e acórdão deste TCU 
sobre o resultado das fiscalizações nos empreendimentos de refino e representante da 

empresa em diversas audiências em CPI do Congresso Nacional sobre o tema. 

262. Nessa condição, o Sr. Sérgio Gabrielli dispunha de alto grau de conhecimento 

técnico e relevante poder de ingerência na aprovação dos planos de negócios e no 
tratamento dos alertas recebidos. Nas atas de reunião do CA da Petrobras identifica-se 
comportamento ativo do Sr. Sérgio Gabrielli para aprovação dos planos de negócios 

contendo os empreendimentos de refino. As apresentações ao colegiado eram por ele 
conduzidas ou com sua participação. Também partiam do Sr. Gabrielli comunicados e 

atualizaçãos aos demais membros sobre o andamento da implantação das refinarias.      

263. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Sérgio 
Gabrielli, no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2005 a 2012, 

descumpriu seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, agindo de modo temerário 
nas principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na 

fiscalização dos atos da DE. Sua conduta é de maior reprovabilidade, em função do 
cargo que ocupava na presidência da Petrobras. 

264. Dadas a competência de seu cargo, formação experiência profissional e 

informações que detinha à época, o Sr. Sérgio Gabrielli dispunha de plena capacidade 
de discernimento acerca dos riscos dos investimentos que foram aprovados. Assim, sua 

culpa é caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das decisões 
inquinadas e negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de 
condutas impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e de descuido 

injustificável.  

265. De tal modo, será proposto considerar graves as condutas afetas ao Sr. Sérgio 

Gabrielli pela prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos 
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entre junho de 2006 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-

financeira da Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para fins de 
aplicação da multa do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício de 

cargo ou função pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.11. Josué Christiano Gomes da Silva 

266. O Sr. Josué Christiano Gomes da Silva é presidente da Companhia de Tecidos Norte 

de Minas - Coteminas. Além disso, é membro do Fórum de CEO's Brasil-EUA e membro 
da Owen School Corporate Council da Vanderbilt University. É formado em Engenharia 

Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e em Direito pela Faculdade 
de Direito Milton Campos, além de possuir o título de mestre em Administração de 
Negócios pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos. 

267. Indicado pelos acionistas minoritários, o Sr. Josué Gomes permaneceu por cerca de 
um ano e meio no CA da Petrobras, de 1/11/2011 a 29/4/2013, quando também foi 

membro do Comitê de Auditoria.  

268. Esclarece-se que, apesar de indicado pelos minoritários, o Sr. Josué Gomes não era 
considerado conselheiro independente. Somente após maio de 2013, a CVM decidiu que 

investidores ligados ao controlador não mais poderiam votar em vagas destinadas a 
acionistas minoritários. Antes disso, membros como o Sr. Fábio Colleti, foram indicados 

pelos acionistas minoritários vinculados ao acionista controlador da Petrobras (Petros, 
Previs, Funcef, Bndes e BndesPar) o que não configura a independência preconizada nas 
práticas de Governança Corporativa. 

269. Como membro do CA o Sr. Josué Gomes foi signatário de apenas dois planos de 
negócios, o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, e o PNG 

2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013. Portanto o Sr. Josué Gomes 
não subscreveu aqueles planos eivados de vícios que determinaram o nascedouro do 
Plano Diretor de Refino da Petrobras, com as consequentes autorizações para dispêndios 

financeiros que determinaram a irreversibilidade dos projetos do Comperj, Rnest e 
refinarias Premium. Também não foi recebedor dos inegáveis alertas de 

desconformidades na implantação dos empreendimentos de refino. 

270. Sua participação é mais afeta ao momento no qual o CA vivenciou o insucesso das 
decisões para harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços, 

financiabilidade e endividamento. Com os orçamentos dos empreendimentos chegando a 
U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis deliberadamente 

desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite de endividamento 
determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 4,0 x Endividamento Líquido/Ebitda. 

271. Como membro do Comitê de Auditoria, cuja função básica é assessorar o CA no 

cumprimento de suas responsabilidades de orientação e direção superior da companhia, 
cabia ao Sr. Josué Gomes monitorar e avaliar a eficácia dos controles internos e do 

gerenciamento de riscos da companhia. Todavia, a atuação do Sr. Josué Gomes se 
revelou complacente com uma sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos 
de investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e 

do Comitê de Auditoria.  

272. Nas atas de reunião do CA da Petrobras identifica-se comportamento discreto por 

parte do Sr. Josué Gomes relacionado aos projetos de investimentos de refino ou ao 
aumento do endividamento. Sua participação mais se caracterizava pela concordância 
passiva com as matérias postas em votação. Não se identificaram nas atas da reunião do 

CA dissidências ou manifestações relevantes do Sr. Josué Gomes acerca da 
adequabilidade dos planos de negócios por ele subscritos ou das medidas para redução 

do endividamento da Petrobras aos níveis pré-estabelecidos.    
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273. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Josué Gomes 

que, no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2011 a 2013, 
descumpriu seu dever fiduciário de diligência, agindo de modo temerário nas principais 

decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na fiscalização dos 
atos da DE. Agrava a reprovabilidade de sua condutada o exercício de cargo no Comitê 
de Auditoria. 

274. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 
informações que detinha à época, o Sr. Josué Gomes que dispunha de plena capacidade 

de discernimento acerca dos riscos dos investimentos que foram aprovados. Assim, sua 
culpa é caraterizada pela imprudência na aprovação das decisões inquinadas e 
negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de condutas 

impróprias ao gestor comum e de descuido injustificável. Não há nos autos indícios ou 
evidências que comprometam a presunção de boa-fé de seus atos. 

275. Em respeito à proporcionalidade de suas condutas para consecução do resultado 
danoso, pela prática de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos entre janeiro 
de 2011 a abril de 2013, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-financeira da 

Petrobras, propondo-se que sejam consideradas leves para fins de aplicação da multa 
do art. 58 da LOTCU. 

IV.12. Luciano Galvão Coutinho 

276. O Sr. Luciano Galvão Coutinho é bacharel em Economia pela Universidade de São 
Paulo - USP, mestre em Economia pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e 

doutor em Economia pela Universidade de Cornell (EUA). Foi professor convidado da 
Universidade de Campinas (Unicamp) e professor visitante nas Universidades de São 

Paulo, de Paris XIII, do Texas e do Instituto Ortega y Gasset, além de professor titular 
na Unicamp. Até assumir a presidência do Bndes, foi sócio da LCA Consultores, atuando 
como consultor-especialista em defesa da concorrência, comércio internacional e 

perícias econômicas. Também foi membro do CA e do Comitê Estratégico da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

277. O Sr. Luciano Coutinho tomou posse como conselheiro do CA da Petrobras em 
4/4/2008, permanecendo como membro ordinário até 26/3/2015, quando assumiu o 
cargo de Presidente do CA, ocupado até 29/4/2015. Portanto, foi conselheiro durante 

toda a janela de responsabilização em análise, período em que também exerceu o cargo 
de presidente do BNDES. No Comitê de Auditoria, o Sr. Coutinho permaneceu por 

apenas um ano, de abril de 2014 a abril de 2015. 

278. Em seus sete anos no CA da Petrobras o Sr. Luciano Coutinho subscreveu o PN 
2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), o PN 2010-2014 (peça 81), 

Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, o PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 
208), de 22/7/2011, o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, 

o PNG 2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o PNG 2014-2018 
(peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014. 

279. Apesar de não ter subscrito o PN 2007-2011 e o PN 2008-2012, que determinaram 

o nascedouro do Plano Diretor de Refino da Petrobras, foi signatário do PN 2009-2013 
e do PN 2010-2014, que apresentavam os mesmos vícios de informações insuficientes 

sobre a configuração, orçamentos, cronogramas e viabilidade econômica dos projetos 
de investimentos do refino, além da ausência da mandatória manifestação do Comitê de 
Investimentos, pareceres de especialistas isentos ou ainda qualquer crítica ou 

aprofundamento quanto as suas viabilidades econômicas. 

280. Como a subscrição nesses dois planos de negócios o Sr. Luciano Coutinho anuiu 

com a antecipação das datas de partida da Rnest e do Comperj a partir de cronogramas 
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irreais e com o seguimento das obras, com consequentes dispêndios financeiros, sem 

aprovação do EVTE do empreendimento, conforme determinava a Sistemática de 
Investimentos da Petrobras. Esses empreendimentos foram levados adiante com VPL 

negativo, com o conhecimento do Sr. Luciano Coutinho. De modo análogo o responsável 
anuiu com a açodada reconfiguração do projeto das refinarias Premium sem o 
seguimento das etapas previstas na Sistemática de Investimentos da Petroras então 

vigente. 

281. Além desses inegáveis alertas de desconformidades na implantação dos 

empreendimentos de refino, o Sr. Luciano Coutinho desconsiderou os questionamentos 
de investidores institucionais e as irregularidades na Rnest apontadas pelo TCU e 
questionadas em CPI do Congresso Nacional. A atuação do Sr. Luciano Coutinho 

revelou-se complacente com uma sistemática de fiscalização e acompanhamento de 
projetos de investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria 

Interna e do Comitê de Auditoria. 

282. Essa conduta é de maior reprovabilidade ao Sr. Luciano Coutinho, uma vez que foi 
membro do Comitê de Auditoria da Petrobras, cuja função básica é assessorar o CA no 

cumprimento de suas responsabilidades de orientação e direção superior da companhia. 
As atribuições do Comitê eram, entre outras, de supervisão das atividades 

desempenhadas pela Auditoria Interna e pelos auditores independentes. Nessa condição, 
cabia-lhe monitorar e avaliar a eficácia dos controles internos e do gerenciamento de 
riscos da companhia. 

283. De 2012 a 2015 o Sr. Luciano Coutirnho vivenciou no CA da Petrobras um período 
marcado por aspectos temerários. Primeiramente, destaca-se o insucesso das decisões 

para harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços, financiabilidade 
e endividamento. Com os orçamentos dos empreendimentos tendo novo salto de valor, 
chegando a U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis 

deliberadamente desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite 
de endividamento determinado pelo próprio Conselho de Administração, de 2,5 para 

mais de 4,0 x Endividamento Líquido/Ebitda.  

284. Ns reuniões de acompanhamento da conciliação entre a política de preços de 
combustíveis, os planos de negócios e o endividamente identifica-se o protagonismo do 

Sr. Luciano Coutinho na defesa da legalidade e consequente manutenção do controle de 
volatilidade de preços de combustíveis, da desqualificação dos cenários alarmantes 

apresentados pela DE e da simples manutenção do acompanhamento, sem  proposição 
de alternativas para contornar o aumento do endividamento, mesmo diante de qualquer 
sinal de melhora nos indicadores monitorados. Tampouco se identificaram nas atas da 

reunião do CA, dissidências ou manifestações relevantes do Sr. Luciano Coutinho acerca 
da adequabilidade dos planos de negócios por ele subscritos ou proposição de iniciativas 

para investigar os alertas recebidos. 

285. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Luciano 
Coutinho, no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2008 a 2014, 

descumpriu seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, agindo de modo temerário 
nas principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na 

fiscalização dos atos da DE. Sua conduta é de maior reprovabilidade, em função do 
cargo que ocupava no Comitê de Auditoria. 

286. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 

informações que detinha à época, o Sr. Luciano Coutinho dispunha de plena capacidade 
de discernimento acerca dos riscos dos investimentos que foram aprovados. Assim, sua 

culpa é caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das decisões 
inquinadas e negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de 
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condutas impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e de descuido 

injustificável. Dado o exercício concomitante de função no Governo Federal (presidente 
do BNDES), também se revelam consistentes as evidências de conflito de interesse, como 

circunstância que agrava a sua culpa.  

287. De tal modo, será proposto considerar graves as condutas afetas ao Sr. Luciano 
Coutinho pela prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos 

entre junho de 2006 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-
financeira da Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para fins de 

aplicação da multa do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício de 
cargo ou função pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.13. Márcio Pereira Zimmermann 

288. O Sr. Márcio Pereira Zimmermann é engenheiro da Eletrosul, mestre em 
Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi aluno 

do Programa de Desenvolvimento de Executivos para a Alta Administração do Setor 
Elétrico - Prodesel, na Faculdade de Economia e Administração da USP.  

289. Presidiu, entre outros, os CA da Eletrosul, Eletrobrás e da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e ainda representou o MME junto ao Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS). Foi Secretário-executivo e Ministro do MME, com acento no Conselho 

Nacional de Política Energética. Integrou a CGPAR e o CGPAC. 

290. No CA da Petrobras foi membro por cerca de cinco anos, de 22/3/2010 a 27/2/2015, 
indicado pelo acionistra controlador. Não presidiu o colegiado, nem fez parte do Comitê 

de Auditoria. 

291. Como membro do CA foi signatário do PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 

208), de 22/7/2011 e do PNG 2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 
15/3/2013, e do PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014. Esteve 
ausente das reuniões que aprovaram o PN 2010-2014 (peça 81), Ata CA 1334 (peça 207), 

de 18/6/2010 e o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012. 

292. Portanto, o Sr. Márcio Pereira Zimmermann não subscreveu aqueles quatro 

primeiros planos eivados de vícios que determinaram o nascedouro do Plano Diretor de 
Refino da Petrobras, com as consequentes autorizações para dispêndios financeiros que 
determinaram a irreversibilidade dos projetos do Comperj, Rnest e refinarias Premium. 

Também não foi recebedor dos inegáveis alertas de desconformidades na implantação 
dos empreendimentos de refino. 

293. Sua participação é mais afeta ao momento no qual o CA vivenciou o insucesso das 
decisões para harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços, 
financiabilidade e endividamento. Com os orçamentos dos planos de negócios chegando 

a U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis deliberadamente 
desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite de endividamento 

determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 4,0 x Endividamento Líquido/Ebitda. 

294. Nas atas de reunião do CA da Petrobras identifica-se comportamento discreto por 
parte do Sr. Márcio Pereira Zimmermann relacionado aos projetos de investimentos de 

refino ou ao aumento do endividamento. Sua participação mais se caracterizava pela 
concordância passiva com as matérias postas em votação. Não se identificaram nas atas 

da reunião do CA dissidências ou manifestações relevantes do Sr. Márcio Pereira 
Zimmermann acerca da adequabilidade dos planos de negócios por ele subscritos ou das 
medidas para redução do endividamento da Petrobras aos níveis pré-estabelecidos.  

295. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Márcio 
Pereira Zimmermann, no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2011 
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a 2014, descumpriu seu dever fiduciário de diligência, agindo de modo temerário nas 

principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na 
fiscalização dos atos da DE.  

296. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 
informações que detinha à época, o Sr. Márcio Pereira Zimmermann dispunha de plena 
capacidade de discernimento acerca dos investimentos que foram aprovados. Assim, sua 

culpa é caraterizada pela imprudência na aprovação das decisões inquinadas e 
negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de condutas 

impróprias ao gestor comum, erro grosseiro e de descuido injustificável. Dado o 
exercício concomitante de função no Governo Federal (Ministro de Estado), também se 
revelam consistentes as evidências de conflito de interesse, como circunstância que 

agrava a sua culpa.  

297.  De tal modo, será proposto considerar graves as condutas afetas ao Sr. Márcio 

Pereira Zimmermann pela prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos 
cometidos entre junho de 2006 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade 
econômico-financeira da Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para 

fins de aplicação da multa do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício 
de cargo ou função pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.14. Maria das Graças Silva Foster 

298. A Sra. Maria das Graças Silva Foster (Graça Foster) é engenheira química, pós-
graduada em engenharia nuclear, química e economia. Fez carreira nas empresas do 

Sistema Petrobras. Foi presidente da Petroquisa (2005) e da Petrobras Distribuidora 
S.A. (2006), gerente executiva de petroquímica e fertilizantes, ligada à Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras (2006) e diretora da Área de Negócio de Gás e Energia 
(setembro de 2007 a fevereiro de 2012). De fevereiro de 2012 a fevereiro de 2015 ocupou 
a presidência da companhia, bem como o cargo de membro do seu CA. 

299. Indicada pelo acionista controlador para presidência da Petrobras e, 
consequentemente, para fazer parte do CA, a Sra. Graça Foster atuou no colegiado por 

três anos, de 13/2/2012 a 6/2/2015. Não presidiu o colegiado, nem fez parte do Comitê 
de Auditoria. 

300. Como membro do CA foi signatária do PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 

(peça 209), de 13/6/2012, do PNG 2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 
15/3/2013, e do PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014. 

301. Portanto, a Sra. Graça Foster não subscreveu aqueles quatro primeiros planos 
eivados de vícios que determinaram o nascedouro do Plano Diretor de Refino da 
Petrobras, com as consequentes autorizações para dispêndios financeiros que 

determinaram a irreversibilidade dos projetos do Comperj, Rnest e refinarias Premium. 
Também não foi recebedora dos inegáveis alertas de desconformidades na implantação 

dos empreendimentos de refino. 

302. Suas condutas são mais afetas ao momento no qual o CA vivenciou o insucesso das 
decisões para harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços, 

financiabilidade e endividamento. Com os orçamentos dos empreendimentos chegando a 
U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis deliberadamente 

desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite de endividamento 
determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 4,0 x Endividamento Líquido/Ebitda. 

303. Percebe-se que é a partir do início de sua presidência (2012) que se inicia o ciclo 

de aprimoramento da gestão dos projetos de investimento na Petrobras, fazendo com que 
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as informações basilares para a tomada de decisão sobre os planos de negócios e seu 

devido acompanhamento cheguem ao CA.  

304. A Sra. Graça Foster trouxe um novo padrão de gestão para a estatal petrolífera, 

com maior conservadorismo nas projeções de produção, investimentos e cronogramas e 
o acompanhamento dos empreendimentos. No CA, ela apresentou justificativas para a 
não realização do orçamento de investimentos de 2011 a partir de processo conduzido 

pela DE, o qual concluiu que a Petrobras havia planejado prazos e metas otimistas, 
ignorando incertezas relativas à capacidade dos fornecedores, qualidade dos projetos, 

eficiência dos processos licitatórios, incertezas na obtenção de licenciamento e outros. 

305. Em abril de 2012 a presidente da empresa apresentou ao CA o Relatório de 
Acompanhamento de Projetos de Investimento de 46 projetos, incluindo aqueles objetos 

desta fiscalização. Esse relatório continha a execução física e orçamentária de cada 
projeto - planejado versus realizado -, além de um resumo das principais justificativas 

para atrasos. Essa foi a primeira reunião de acompanhamento sistêmico de projetos de 
investimentos pelo CA identificada nas atas de reunião do colegiado. 

306. Somente a partir desse novo modelo de gestão dos planos de negócios (que 

passaram a ser chamados de planos de negócios e gestão) é que o CA toma conhecimento 
de que o indicador Endividamento Líquido/Ebitda havia ultrapassado o limite 

estabelecido pela Companhia. De tal modo, reconhecem-se como circunstâncias 
atenuantes as iniciativas tomadas pela Sra. Graça Foster, quando do exercício da 
presidência da Petrobras, no sentido de aprimorar seus processos de gestão. 

307. Em praticamente todas as reuniões a partir do início do exercício de sua 
presidência, a Sra. Graça Foster apresentava ao CA a situação dos projetos de 

investimento que compunham o plano de negócios em elaboração. Escalava alertas da 
DE acerca das consequências desfavoráveis à companhia que decorriam do 
descumprimento das premissas de financiabilidade dos planos de negócios, consistente 

com uma política de preços de combustíveis com paridade aos preços internacionais.  

308. Contudo, em nenhuma das reuniões de 2012 a 2014, a presidente da Petrobras votou 

contrariamente à posição majoritária que, conforme ela mesma destacava, representava 
o impedimento da ocorrência de reajustes ou a alteração do cronograma de partida ou 
configuração dos projetos de investimentos de refino em carteira. Enquanto presidente 

da Petrobras e membro do CA, a Sra. Graça Foster dispunha de autonomia para votar 
contrariamente às decisões que, conforme seus alertas e comentários, não concordava. 

309. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que a Sra. Graça 
Foster, no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2012 a 2014, 
descumpriu seus deveres fiduciários de diligência e lealdade, agindo de modo temerário 

nas principais decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa.  

310. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 

informações que detinha à época, a Sra. Graça Foster dispunha de plena capacidade de 
discernimento acerca dos riscos dos investimentos aprovados. Assim, sua culpa é 
caraterizada pela imprudência na aprovação das decisões inquinadas, a partir da 

identificação de condutas impróprias ao gestor comum, erro grosseiro e de descuido 
injustificável.  

311. Considerando a proporcionalidade das condutas identificadas e os atenuantes 
destacados alhueres, pela prática de reiterados atos de gestão ilegais e antieconômicos 
cometidos entre fevereiro de 2012 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade 

econômico-financeira da Petrobras, propõe-se que as condutas sejam consideradas leves 
para fins de aplicação da multa do art. 58 da LOTCU. 
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IV.15. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha 

312. O Sr. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (Mauro Rodrigues) é economista formado 
pela PUC-RJ e possui MBA pela Universidade de Chicago. Ainda detém a designação 

CFA - Charterede Financial Analyst. Após carreira no mercado financeiro, atuou como 
presidente do Conselho de Administração do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa, de 2008 a 2010, e presidente da Amec - Associação de Investidores no 

Mercado de Capitais, de 2012 a 2019. Participou de conselhos de administração e fiscal 
de diversas empresas de capital aberto.  

313. O Sr. Mauro Rodrigues foi o primeiro representante independente dos acionistas 
minoritários do CA da Petrobras. Antes de sua entrada, as vagas eram ocupadas pelos 
empresários Jorge Gerdau e Josué Gomes da Silva, fato que gerava protestos de fundos 

que investiam nas ações da empresa pelo fato de serem indicados por minoritários 
ligados ao controlador (Petros, Previ, Funcef, Bndes e outros). Ingressou no CA da 

Petrobras em 30/4/2013, lá permanecendo por dois anos, até 29/4/2015. Foi designado 
para o Comitê de Auditoria em 17/5/2013, lá permanecendo por menos de um ano. Em 
25/4/2014 foi substituido contra sua vontade do Comitê, por membro indicado pelo 

controlador, após decisão do presidente do CA sob a justificativa do rodízio salutar.   

314. No período de dois anos que esteve no CA da Petrobras, o Sr. Mauro Rodrigues 

esteve presente apenas na aprovação do o PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 
98), de 25/2/2014. Todavia, se absteve de votar a favor do referido PNG, não restando 
caracterizado descumprimento dos deveres fiduciários de diligência e lealdade no 

exercício das atribuições estatutárias decisórias pelo responsável. Quanto a atribuição 
fiscalizatória, os red flags do período não se mostraram suficientes para demandar 

conduta diversa do responsável até a data que permaneceu no cargo. 

315. Ademais, as atas de reunião do CA examinadas na fiscalização revelam 
comportamento crítico e ativo por parte do Sr. Mauro Rodrigues quanto a forma de 

atuação do CA e do Comitê de Auditoria. As principais controvérsias relacionaram-se 
com a política de preços da Petrobras, independência do Comitê de Auditoria, 

metodologia para lançamento de perdas por impairment nas demonstrações contábeis e 
avocação, pelo CA, de competências para aprovação de projetos de investimento de 
maior vulto, sobretudo em função da necessidade de controle do endividamento.  

316. Resistiu quanto a sua transferência do Comitê de Auditoria para o Comitê de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde, determinada pelo presidente do CA. Demandou a 

atuação da Auditoria Interna na Rnest sem, no entanto, ser atendido. Absteve-se de 
votações que considerava irregular ou contrária aos interesses da Petrobras. Registrou 
dissidência contra a aprovação das demonstrações contábeis de 2013 da Petrobras, por 

discordar da metodologia então utilizada para determinar os valores contábeis 
relacionados à perdas por recuperabilidade de ativos (impairment) e foi opositor dos 

seguidos atrasos na autorização para reajuste dos preços dos combustíveis pelo CA, 
sendo crítico declarado dos mecanismos de redução da volatilidade de preços adotados 
pelo colegiado. Representou contra ambas essas situações na CVM.   

317. Em face do exposto, a conduta do Sr. Mauro Rodrigues, no que tange aos 
cumprimentos dos deveres de diligência e lealdade, mais se afeiçoa ao standard que era 

esperado dos demais conselheiros, não havendo, portanto, a configuração de ato ilícito. 
Por essas razões o Sr. Mauro Rodrigues será excluído do rol de responsáveis. 

IV.16. Miriam Aparecida Belchior 

318. A Sra. Miriam Aparecida Belchior (Miriam Belchior) é engenheira de 
alimentos  formada pela Unicamp, com mestrado em Administração Pública e 

Governamental pela Escola de Administração de Empresas da FGV. Foi assessora 
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especial do Presidente da República, exercendo o cargo de janeiro de 2003 a junho de 

2004. Em seguida, foi subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da 
Presidência da República, responsável por articular a ação de governo e monitorar os 

projetos estratégicos. Em 2007 ocupou a secretaria executiva do PAC e, em 2010, 
tornou-se Coordenadora Geral do PAC. No final deste mesmo ano, foi confirmada no 
cargo de Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão até 2015, quando assumiu a 

presidência da Caixa Econômica Federal. 

319. A Sra. Miriam Beichior assumiu o cargo de membro do CA da Petrobras por 

indicação do acionista controlador em 22/7/2011, lá permanecendo até 29/4/2015. 
Integrou o Comitê de Auditoria por cerca de um ano, de 25/4/2014 a 29/4/2015. Como 
membro do colegiado, subscreveu o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), 

de 13/6/2012, e o PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014. 
Esteve ausente da reunião na qual o PNG 2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), 

de 15/3/2013 foi aprovado. 

320.  De tal forma, Sra. Miriam Beichior não foi signatária daqueles quatro primeiros 
planos eivados de vícios que determinaram o nascedouro do Plano Diretor de Refino da 

Petrobras, com as consequentes autorizações para dispêndios financeiros que 
determinaram a irreversibilidade dos projetos do Comperj, Rnest e refinarias Premium. 

Também não foi recebedora dos inegáveis alertas de desconformidades na implantação 
dos empreendimentos de refino. 

321. Suas condutas são mais afetas ao momento no qual o CA vivenciou o insucesso das 

decisões para harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços, 
financiabilidade e endividamento. Com os orçamentos dos empreendimentos chegando a 

U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis deliberadamente 
desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite de endividamento 
determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 4,0 x Endividamento Líquido/Ebitda. 

322. No período em que atuou no CA da Petrobras, a Sra. Miriam Belchior 
reiteradamente se omitiu na defesa do melhor interesse da companhia, ao não se 

posicionar contrariamente à forma como vinha sendo conduzida a implantação dos 
projetos de investimento de refino e a política de preços por meio do seu voto. Foram 
poucas as atas em que ela registrou sua posição, normalmente acompanhando a maioria 

do CA e se opondo aos conselheiros que contestavam a atução da CA sobre aqueles 
temas. Não se identificaram nas atas da reunião do CA, dissidências ou manifestações 

relevantes do Sra. Miriam Belchior acerca da adequabilidade dos planos de negócios 
por ela subscritos ou das medidas para redução do endividamento da Petrobras aos 
níveis pré-estabelecidos.    

323. No Comitê de Auditoria, substituiu o conselhereiro Mauro Rodrigues, o que foi 
contestado pelo próprio e pelos demais conselheiros independentes, por entenderem que 

além de arbitrária, aquela decisão do presidente do CA não encontrava respaldo do 
Regimento Interno do Comitê de Auditoria, que, em suas visões, vedaria a participação 
naquele comitê de membros não independentes. 

324. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que a Sra. Miriam 
Belchior, no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2011 a 2014, 

descumpriu seu dever fiduciário de diligência, agindo de modo temerário nas principais 
decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na fiscalização dos 
atos da DE.  

325. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 
informações que detinha à época, a Sra. Miriam Belchior dispunha de plena capacidade 

de discernimento acerca dos riscos dos investimentos aprovados. Assim, sua culpa é 
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caraterizada pela imprudência na aprovação das decisões inquinadas e negligência na 

fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de condutas impróprias ao gestor 
comum, erro grosseiro e de descuido injustificável. Dado o exercício concomitante de 

função no Governo Federal (Ministra de Estado), também se revelam consistentes as 
evidências de conflito de interesse, como circunstância que agrava a sua culpa.  

326. De tal modo, consideram-se graves as condutas afetas à Sra. Miriam Belchior pela 

prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos entre junho de 
2006 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-financeira da 

Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para fins de aplicação da multa 
do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício de cargo ou função 
pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.17. Roger Agnelli 

327. O Sr. Roger Agnelli, economista graduado pela Fundação Armando Álvares 

Penteado (FAAP), em São Paulo, foi eleito Diretor-Presidente da mineradora Vale, 
maior empresa privada da América Latina, após carreira profissional no Grupo 
Bradesco e participação em conselhos de administração de diversas companhias com 

relevante atuação no Brasil e no exterior. Também foi membro do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), órgão de assessoramento ao Presidente 

da República do Brasil. 

328. Participou como membro do CA da Petrobras por dois anos, de 1/4/2005 a 2/4/2007, 
quando subscreveu o PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 (peça 205), de 30/6/2006 e 

o PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 13/8/2007. 

329. O Sr. Roger Agnelli faleceu em um acidente de avião em março de 2016, razão pela 

qual será excluído do rol de responsáveis. 

330. Além do mais, acrescenta-se que o último ato praticado pelo ex-conselheiro data de 
13/8/2007, tendo ele deixado o Conselho de Administração em 21/9/2007. Dessa forma, 

dado o prazo decenal, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva. 

IV.18. Sérgio Franklin Quintella 

331. O Sr. Sérgio Franklin Quintella é formado em engenharia pela Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, economia pela Faculdade de Economia do Rio de Janeiro e 
engenharia econômica pela Escola Nacional de Engenharia. Cursou no exterior 

Mestrado em Administração de Empresas (Itália) e MBA em Administração de Empresas 
pelo Advanced Management Program da Harvard Business School. Exerceu atividades 

empresariais como Vice-Diretor Presidente da Montreal Engenharia, foi membro do CA 
de diversas empresas privadas e públicas, como o Bndes. Adicionalmente, foi Presidente 
da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, membro do Conselho Monetário 

Nacional e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de 1993 a 
2005. 

332. O Sr. Quintella foi indicado pelo acionista controlador para o CA da Petrobras, 
onde atuou por seis anos, de 8/4/2009 a 29/4/2015. Não presidiu o colegiado, mas foi 
presidente do Comitê de Auditoria, de 11/11/2011 a 29/4/2015.  

333. Em seus seis anos no CA da Petrobras o Sr. Quintella subscreveu o o PN 2010-2014 
(peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, o PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 

1.354 (peça 208), de 22/7/2011, o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), 
de 13/6/2012, o PNG 2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o 
PNG 2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014. 

334. Embora não tenha subscrito o PN 2007-2011, o PN 2008-2012 e o PN 2009-2013, 
que determinaram o nascedouro do Plano Diretor de Refino da Petrobras, foi signatário 
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do PN 2010-2014, que apresentava os mesmos vícios de informações insuficientes sobre 

a configuração, orçamentos, cronogramas e viabilidade econômica dos projetos de 
investimentos do refino, além da ausência da mandatória manifestação do Comitê de 

Investimentos, pareceres de especialistas isentos ou ainda qualquer crítica ou 
aprofundamento quanto as suas viabilidades econômicas. 

335. Demais disso, sua chegada ao CA da Petrobras coincide com o momento no qual 

foram realizadas revisões no PN 2009-2013 com vistas a acomodar os acréscimos de 
orçamento apresentados pela Diretoria Executiva e as antecipações nos cronogramas 

das obras solicitados pelo CA. Também neste momento ocorreram as apresentações ao 
CA relativas à situação das irregularidades relacionadas à Rnest apontadas pelo TCU e 
questionadas em CPI do Congresso Nacional, além do questionamento dos investidores 

institucionais sobre a viabilidade econômica dos empreendimentos do refino, frustração 
na redução de custos objetivada no plano de negócios anterior, comprovada pelo 

aumento de custo dos investimentos de refino, e possível influência política advinda do 
acionista controlador. 

336. A atuação do Sr. Quintella revelou-se complacente com uma sistemática de 

fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, marcada pela 
ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. Inclusive, 

discordou de proposição de conselheiro independente para realização da auditoria na 
Rnest, em face dos alertas de que aquela seria a “refinaria mais cara do mundo”, sob a 
justificativa de que a CGU e o TCU já estavam fiscalizando os empreendimentos (peça 

130, p. 6). 

337.  Essa conduta é de maior reprovabilidade ao Sr. Quintella, uma vez que foi 

presidente do Comitê de Auditoria da Petrobras, cuja função básica é assessorar o CA 
no cumprimento de suas responsabilidades de orientação e direção superior da 
companhia. As atribuições do Comitê eram, entre outras, de supervisão das atividades 

desempenhadas pela Auditoria Interna e pelos auditores independentes. Nessa condição, 
cabia-lhe monitorar e avaliar a eficácia dos controles internos e do gerenciamento de 

riscos da companhia. 

338. De 2012 a 2015 o Sr. Quintella vivenciou no CA da Petrobras um período marcado 
por aspectos temerários. Primeiramente, destaca-se o insucesso das decisões para 

harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços, financiabilidade e 
endividamento. Com os orçamentos dos empreendimentos tendo novo salto de valor, 

chegando a U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis 
deliberadamente desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite 
de endividamento determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 4,0 x Endividamento 

Líquido/Ebitda.  

339. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Quintella, no 

exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2011 a 2014, descumpriu seus 
deveres fiduciários de diligência, agindo de modo temerário nas principais decisões 
relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na fiscalização dos atos da 

DE.  

340. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 

informações que detinha à época, o Sr. Quintella dispunha de plena capacidade de 
discernimento acerca dos riscos dos investimentos aprovados. Assim, sua culpa é 
caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das decisões inquinadas e 

negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de condutas 
impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e de descuido injustificável.  
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341. De tal modo, imputa-se culpa grave ao Sr. Sérgio Franklin Quintella pela prática 

reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos entre abril de 2008 a 
fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-financeira da 

Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para fins de aplicação da multa 
do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.19. Silas Rondeau Cavalcante Silva 

342. O Sr. Silas Rondeau Cavalcante Silva (Silas Rondeau) é engenheiro eletricista 
formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com especialização em 

Engenharia de Linhas de Transmissão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Em 2005, assumiu o cargo de Ministro de Minas e Energia. Antes disso, foi 
presidente da Eletrobrás (2004-2005), da Eletronorte (2003-2004), da Manaus Energia 

(2000-2002), da Companhia Energética do Amazonas (2000/2002) e da Boa Vista 
Energia (2002-2003). 

343. Indicado pelo acionista controlador, o Sr. Silas Rondeau permaneceu por cinco 
anos como membro do CA da Petrobras, de 4/4/2006 a 28/4/2011. Não fez parte do 
Comitê de Auditoria. Nessa condição, foi signatário do PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 

1.275 (peça 205), de 30/6/2006, do PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 
(peça 72), do PN 2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e do PN 

2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011. Faltou justificadamente à 
reunião na qual foi aprovado o PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 
13/8/2007. 

344. Esses planos de negócios determinaram o nascedouro do Plano Diretor de Refino 
da Petrobras que objetivava construir quatro refinarias para aumento da capacidade de 

refino da empresa em 1.200 kbpd. Contudo, esses planos de negócios foram aprovados 
pelo CA sem informações suficientes sobre sua configuração, orçamentos, cronogramas 
e viabilidade econômica, conforme detalhado no Relatório de Fiscalização 508/2015 

(peça 135). 

345. No curso da implantação desses planos de negócio o Sr. Silar Rondeau viu os 

orçamentos dos planos de negócios saltarem de US$ 87 bilhões para US$ 225 bilhões 
sem a mandatória manifestação do Comitê de Investimentos, pareceres de especialistas 
isentos ou ainda qualquer crítica ou aprofundamento quanto as suas viabilidades 

econômicas. 

346. Anuiu com a antecipação das datas de partida da Rnest e do Comperj a partir de 

cronogramas irreais e com o seguimento das obras, com consequentes dispêndios 
financeiros, sem aprovação do EVTE do empreendimento, conforme determinava a 
Sistemática de Investimentos da Petrobras. Esses empreendimentos foram levados 

adiante com VPL negativo, com o conhecimento do Sr. Silas Rondeau. De modo análogo 
o responsável anuiu com a açodada reconfiguração do projeto das refinarias Premium 

sem o seguimento das etapas previstas na Sistemática de Investimentos da Petroras então 
vigente. 

347. Além desses inegáveis alertas de desconformidades na implantação dos 

empreendimentos de refino, o Sr. Silas Rondeau desconsiderou os questionamentos de 
investidores institucionais e as irregularidades na Rnest apontadas pelo TCU e 

questionadas em CPI do Congresso Nacional. A atuação do Sr. Silas Rondeau revelou-
se complacente com uma sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de 
investimentos deficiente, marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do 

Comitê de Auditoria. 

348. Nas atas de reunião do CA da Petrobras identifica-se um comportamento discreto 

por parte do Sr. Silas Rondeau relacionado aos projetos de investimentos de refino ou ao 
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aumento do endividamento. Sua participação mais se caracterizava pela concordância 

passiva com as matérias postas em votação. Não se identificaram nas atas da reunião do 
CA dissidências ou manifestações relevantes do Sr. Silas Rondeau acerca da 

adequabilidade dos planos de negócios por ele subscritos ou proposição de iniciativas 
para investigar os alertas recebidos.    

349. Esse conjunto de elementos de análise levam à conclusão de que o Sr. Silas 

Rondeau, no exercício de seu cargo de membro do CA da Petrobras, de 2006 a 2011, 
descumpriu seu dever fiduciário de diligência, agindo de modo temerário nas principais 

decisões relativas à aprovação dos planos de negócios da empresa e na fiscalização dos 
atos da DE.  

350. Dadas a competência de seu cargo, formação, experiência profissional e 

informações que detinha à época, o Sr. Silas Rondeau dispunha de plena capacidade de 
discernimento acerca dos riscos dos investimentos aprovados. Assim, sua culpa é 

caraterizada pela imprudência e negligência na aprovação das decisões inquinadas e 
negligência na fiscalização dos atos da DE, a partir da identificação de condutas 
impróprias ao gestor comum, da presença de erro grosseiro e de descuido injustificável. 

Dado o exercício concomitante de função no Governo Federal (Ministro de Estado), 
também se revelam consistentes as evidências de conflito de interesse, como 

circunstância que agrava a sua culpa.  

351. De tal modo, consideram-se graves as condutas afetas ao Sr. Silas Rondeau pela 
prática reiterada de atos de gestão ilegais e antieconômicos cometidos entre junho de 

2006 a fevereiro de 2014, que ameaçaram a sustentabilidade econômico-financeira da 
Petrobras, propondo-se que assim sejam consideradas para fins de aplicação da multa 

do art. 58 da LOTCU e da pena de inabilitação para exercício de cargo ou função 
pública, prevista no art. 60 da LOTCU. 

IV.20. Silvio Sinedino Pinheiro 

352. O Sr. Silvio Sinedino Pinheiro (Sílvio Sinedino) é analista de sistemas da Petrobras. 
Tem mestrado em Ciência da Computação pela COPPE/UFRJ e MBA em Previdência 

Privada na COPPE/UFRJ-IDEAS. À época dos fatos, atuava na Gerência de Tecnologia 
Geofísica da área de Exploração e Produção. Também foi presidente da Associação dos 
Engenheiros da Petrobras (Aepet) e diretor do Sindipetro-RJ. 

353. Por duas vezes não contínuas foi o representante dos empregados no CA da 
Petrobras. Em seu primeito mandato, permaneceu no colegiado por cerca de um ano, de 

20/3/2012 a 29/4/2013. No segundo, atuou por mais um ano, de 3/4/2014 a 29/4/2015. 
Não figurou no Comitê de Auditoria. 

354. Como membro do CA o Sr. Sílvio Sinedino foi signatário de apenas dois planos de 

negócios, o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, e o PNG 
2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013. Portanto o Sr. Sinedino não 

subscreveu aqueles planos eivados de vícios que determinaram o nascedouro do Plano 
Diretor de Refino da Petrobras, com as consequentes autorizações para dispêndios 
financeiros que determinaram a irreversibilidade dos projetos do Comperj, Rnest e 

refinarias Premium. Também não foi recebedor dos inegáveis alertas de 
desconformidades na implantação dos empreendimentos de refino. 

355. Sua participação é mais afeta ao momento no qual o CA vivenciou o insucesso das 
decisões para harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços, 
financiabilidade e endividamento. Com os orçamentos dos empreendimentos chegando a 

U$ 236 bilhões, associado a uma política de preços de combustíveis deliberadamente 
desalinhada dos preços internacionais, acontece a superação do limite de endividamento 

determinado pelo próprio CA, de 2,5 para mais de 4,0 x Endividamento Líquido/Ebitda. 
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356. Embora tenha subscrito os indigitados planos de negócios que permitiram a 

superação do limite de endividamento estabelecido pelo próprio CA, o Sr. Sílvio Sinedido 
sempre manteve postura crítica em relação aos riscos que aquela estratégia atraia. Nas 

atas de reunião do CA da Petrobras identifica-se comportamento antagônico à maioria 
do colegiado por parte do Sr. Sílvio Sinedino relacionado aos projetos de investimentos 
de refino e ao aumento do endividamento. 

357. Conforme Ata CA 1.392, o Sr. Sílvio Sinedino votou contra a substituição de 
conselheiro independente do Comitê de Auditoria por conselheiro indicado pelo 

acionista controlador (peça 96, p. 2-6). Na Ata CA 1.399, destacou sua discordância com 
a antecipação das datas de partida da projetos de refino e que a responsabilidade da DE 
nos prejuízos decorrentes aos aditivos contratuais decorrentes deveria ser examinada 

(peça 108, p. 12-14). 

358. Na Ata CA 1.394 observa-se discordância do Sr. Sílvio Sinedino com o otimismo 

dos Srs. Guido Mantega e Luciano Coutinho, acerca da diminuição das projeções de 
endividamento a partir das premissas metodológicas ad hoc por eles aplicadas à política 
de reajuste dos preços dos combustíveis. Nessa mesma ata, com voto contrário dos 

conselheiros José Guimarães Monforte, Mauro Rodrigues da Cunha e Sílvio Sinedino 
Pinheiro, a maioria dos membros do CA orientou a DE a manter a política de preço de 

diesel e gasolina praticada (peça 103, p. 112. 113 e 119). 

Item Conselheiro 

Subscrição 

Planos de 

Negócios 
(qtde) 

Outros Cargos de 

Governança 

Ligação com o 

acionista 

controlador 
(S/N) 

Culpa 

1 Fábio Colletti Barbosa 5 Comitê de Auditoria S Grave 

2 Francisco Roberto de Albuquerque 6 Comitê de Auditoria S Grave 

3 Guido Mantega 8 Presidente CA S Gravíssima 

4 Jorge Gerdau Johannpeter 6   S Grave 

5 José Sérgio Gabrielli 5 
Presidente 

Petrobras 
S 

Gravíssima 

6 Josué Christiano Gomes de Silva 2 Comitê de Auditoria S Leve 

7 Luciano Galvão Coutinho 6 Comitê de Auditoria S Gravíssima 

8 Márcio Pereira Zimmermann 2*   S Grave 

9 Maria das Graças Silva Foster 3 
Presidente 

Petrobras 
S Leve 

10 Miriam Belchior 2* Comitê de Auditoria S Grave 

11 Sérgio Franklin Quintella 5 Comitê de Auditoria S Grave 

12 Silas Rondeau Cavalcante 4*   S Grave 

Tabela 4 - Resumo da responsabilização 

* descontados os planos com ausência justificada da reunião  

Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pela Petrobras. 

359. Consideradas as circunstâncias que o cercavam, mormente o pouco tempo de 

autuação no colegiado e a oposição realizada em diversas reuniões no CA, não se mostra 
razoável afirmar que seria exigível do responsável ter se abstido de subscrever os planos 

de negócio que firmou ou qualquer ou conduta diversa das que adotou. 

360. Por essas razões o Sr. Sílvio Sinedino será excluído do rol de responsáveis. 

IV.21. Conclusão da responsabilização 

361. Dos vinte conselheiros de administração da Petrobras que participaram daquele 
colegiado entre junho de 2006 e fevereiro de 2015, assim subscrevendo os planos de 

negócios eivados de vício nos quais os projetos de investimentos do Comperj, da Rnest e 
das refinarias Premium foram autorizados e mantidos, em desacordo com os normativos 
da empresa e mesmo diante de alertas de irregularidades na sua implantação, será 

proposta a responsabilização de doze deles, em face da presença de elementos de 
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culpabilidade em suas condutas, conforme Tabela 4, a seguir. A exceção ficou por conta 

da Sra. Dilma Roussef, cujas condutas não podem mais ser apenadas em decorrência da 
prescrição da pretensão punitiva.  

362. Para os sete restantes, não se identificou a prática de ato irregular, sobretudo pela 
ausência do caráter reiterado e continuado que perfazem o cerne desta 
responsabilização. 

363. Como as condutas dos conselheiros ora responsabilidades foram determinadas a 
partir da leitura dos registros das atas de reunião do CA da Petrobras, é possível que 

aspectos relevantes não tenham sido devidamente trazidos aos autos. As atas são 
documentos densos, contendo apresentações, análises e estudos anexos. O teor das falas 
dos conselheiros é resumidamente registrado no documento, podendo, por vezes, não 

fazer justiça a sua participação. As gravações das reuniões não mais eram disponíveis 
no momento da fiscalização.    

364. Assim, em privilégio aos princípios da ampla defesa e do contraditório que pautam 
os julgados desta Corte de Contas é fundamental ouvir os responsáveis em audiência 
para que omissões, obscuridades ou contradições que tenham eventualmente 

contaminado a presente análise possam ser esclarecidas. Aspectos particulares trazidos 
aos autos pelos responsáveis, desde que comprováveis, poderão ser considerados para 

efeito de revisão do nível de gravidade do ilícito e grau de reprovabilidade de suas 
condutas. 

365. Portanto, propor-se-á a realização de audiência dos responsáveis arrolados para 

que apresentem suas razões de justificativa pelas condutas irregulares apontadas. 

CONCLUSÃO 

366. A presente instrução cuidou de análise de oitiva da Petrobras acerca das 
irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização 508/2015.  

367. Os argumentos apresentados pela Petrobras em sede da oitiva determinada no item 

9.1 do Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário não suportam qualquer mudança de 
entendimento acerca das irregularidades apontada no Relatório de Fiscalização 

508/2015. 

368. Mantém-se, assim, o entendimento de que, em meio a um sistema de governança 
vulnerável, os membros do Conselho de Administração da Petrobras, no período de 

junho de 2006 a fevereiro de 2015, apresentaram padrão sistêmico de descumprimento 
dos deveres fiduciários de diligência e lealdade entabulados na Lei 6.404/1976, no 

exercício de suas principais atribuições estatutárias, no âmbito da implantação do 
Comperj, da Rnest e das refinarias Premium I e II. 

369. O insucesso na implantação dessas refinarias impediu a consecução da meta de 

ampliação da capacidade de refino estabelecida pela empresa, contribuindo para dano 
bilionário causado aos cofres da estatal. Riscos assumidos fora da álea própria do 

negócio findaram por se materializar, criando situação real de comprometimento da 
perenidade da Petrobras. 

370. Tal padrão de conduta sistêmico mostra-se consistente com um conjunto de atos de 

gestão ilegítimos e antieconômicos caracterizadores de gestão ruinosa, da qual resulta 
dano injustificado ao Erário, e para o qual o inciso III, do art. 58 da Lei 8.443/1992 

faculta a aplicação de multa aos responsáveis, e o art. 60 da mesma lei, a inabilitação 
da exercício  de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração 
Pública.    

371. Uma vez que a responsabilização dos conselheiros de administração da Petrobras 
pelas irregularidades apontadas no relatório da fiscalização há que ser vista sob a ótica 
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da contribuição das condutas individuais para o resultado danoso, seguiu-se com exame 

individualizado de elementos para valoração das circunstâncias fáticas e jurídicas, assim 
como caracterizadores da reprovabilidade da conduta. Este exame considerou os planos 

de negócios subscritos ao longo do período de atuação do conselheiro no colegiado, o 
exercício de outras funções na estrutura de governança da Petrobras, assim como na 
Administração Pública Federal, e eventuais dissidências registradas.  

372. Como resultado, para os vinte membros que atuaram no Conselho de Administração 
da Petrobras de junho de 2006 a fevereiro de 2015, treze são considerados culpados 

pelas irregularidades apontadas no relatório da fiscalização. Para os sete restantes, não 
se identificou a prática do ato irregular, sobretudo pela ausência do caráter reiterado e 
continuado que perfazem o cerne desta responsabilização. 

373. Em privilégio aos princípios da ampla defesa e do contraditório que pautam os 
julgados desta Corte de Contas, propor-se-á a realização de audiência dos responsáveis 

arrolados para que apresentem suas razões de justificativa pelas condutas irregulares 
apontadas. 

374. Por fim, convém indicar que o Tribunal tem reconhecido a colaboração espontânea 

de responsáveis como possibilidade de atenuação de sanções a serem aplicadas, tal como 
expresso no voto do Exmo. Ministro Bruno Dantas, na apreciação do Acórdão 483/2017-

TCU-Plenário. Naquela oportunidade, o Tribunal expressamente consignou que “pode 
considerar na dosimetria da pena, como fatores atenuantes, o fornecimento de 
informações que venham a contribuir com as apurações e o reconhecimento dos ilícitos”.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

375. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

375.1. realizar, com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c no art. 202, 
inciso III, do Regimento Interno do TCU, audiência dos responsáveis abaixo 
relacionados para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência de comunicação, 

apresentem suas razões de justificativas sobre as condutas identificadas na presente 
instrução, nos termos descritos a seguir: 

375.1.1. Sr. Fábio Colletti Barbosa (CPF: 771.733.258-20), na condição de membro do 
Conselho de Administração da Petrobras, no período de de 1/4/2005 a 23/9/2011 e em 
desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres fiduciários 

entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o 
art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à 

época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que 
tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por: 

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 

e das refinarias Premium no PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 (peça 205), de 
30/6/2006, no PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 13/8/2007, no PN 

2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), no PN 2010-2014 (peça 81), 
Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e no PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 
(peça 208), de 22/7/2011, sem conhecer a adequação dos seus valores de investimento, 

a probabilidade de êxito nas suas datas de partida e a suas viabilidades econômico-
financeira, além de ter prescindido da mandatória manifestação de Comitê de 

Investimentos e da recomendada opinião de terceiros isentos; 

b) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 
aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 

dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 
de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 
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TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 

sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 
marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

375.1.2. Sr. Francisco Roberto de Albuquerque (CPF: 351.786.808-63), na condição de 
membro  do Conselho de Administração da Petrobras, de 3/4/2007 a 29/4/2015, em 
desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres fiduciários 

entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o 
art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à 

época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que 
tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 

e das refinarias Premium no PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), no PN 
2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), no PN 2010-2014 (peça 81), 

Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, no PN 2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 
207), de 18/6/2010, e no PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 
22/7/2011, sem conhecer a adequação dos seus valores de investimento, a probabilidade 

de êxito nas suas datas de partida e a suas viabilidades econômico-financeira, além de 
ter prescindido da mandatória manifestação de Comitê de Investimentos e da 

recomendada opinião de terceiros isentos; 

b) aprovar o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, o PNG 
2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o PNG 2014-2018 (peça 

97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014, ciente da inviabilidade econômica e da 
impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de investimento do Comperj, 

da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira sem qualquer adaptação, 
mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para harmonização dos indicadores 
empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e endividamento, assumindo assim 

riscos desnecessários de comprometimento da perenidade da empresa; 

c) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 

aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 
dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 
de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 

TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 
sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 

marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

375.1.3. Sr. Guido Mantega (CPF: 676.840.768-68), na condição de membro e 
presidente do Conselho de Administração da Petrobras, de 4/4/2006 a 26/3/2015, em 

desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres fiduciários 
entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o 

art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à 
época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que 
tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 
e das refinarias Premium no PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 (peça 205), de 

30/6/2006, no PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 13/8/2007, no PN 
2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), no  PN 2010-2014 (peça 
81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e no PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 

(peça 208), de 22/7/2011, sem conhecer a adequação dos seus valores de investimento, 
a probabilidade de êxito nas suas datas de partida e a suas viabilidades econômico-

financeira, além de ter prescindido da mandatória manifestação de Comitê de 
Investimentos e da recomendada opinião de terceiros isentos; 
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b) aprovar o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, o PNG 

2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o PNG 2014-2018 (peça 
97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014, ciente da inviabilidade econômica e da 

impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de investimento do Comperj, 
da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira sem qualquer adaptação, 
mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para harmonização dos indicadores 

empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e endividamento, assumindo assim 
riscos desnecessários de comprometimento da perenidade da empresa; 

c) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 
aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 
dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 

de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 
TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 

sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 
marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

375.1.4. Sr. Jorge Gerdau Johannpeter (CPF:000.924.790-49), na condição de membro 

do Conselho de Administração da Petrobras, de 1/4/2005 a 2/4/2014, em desacordo com 
o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres fiduciários entabulados nos arts 153, 

154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o art. 28, incisos I, II, III, IV 
e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à época (peça 56), 
caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que tratam os arts. 

16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 

e das refinarias Premium no PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 
13/8/2007, no PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), no  PN 
2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e no PN 2011-2015 (peça 

85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011, sem conhecer a adequação dos seus valores 
de investimento, a probabilidade de êxito nas suas datas de partida e a suas viabilidades 

econômico-financeira, além de ter prescindido da mandatória manifestação de Comitê 
de Investimentos e da recomendada opinião de terceiros isentos; 

b) aprovar o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, o PNG 

2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o PNG 2014-2018 (peça 
97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014, ciente da inviabilidade econômica e da 

impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de investimento do Comperj, 
da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira sem qualquer adaptação, 
mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para harmonização dos indicadores 

empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e endividamento, assumindo assim 
riscos desnecessários de comprometimento da perenidade da empresa; 

c) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 
aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 
dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 

de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 
TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 

sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 
marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

375.1.5. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF: 042.750.395-72), na condição de 

membro do Conselho de Administração da Petrobras, no período de 22/7/2005 a 
13/2/2012, e em desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres 

fiduciários entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que 
determina o art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras 
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vigentes à época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e 

antieconômico de que tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da 
Lei 8.443/1992, por: 

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 
e das refinarias Premium no PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 (peça 205), de 
30/6/2006, no PN 2008-2012 (peça 70), Ata CA 1.293 (peça 206), de 13/8/2007, no PN 

2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), no PN 2010-2014 (peça 81), 
Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e no PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 

(peça 208), de 22/7/2011, sem conhecer a adequação dos seus valores de investimento, 
a probabilidade de êxito nas suas datas de partida e a suas viabilidades econômico-
financeira, além de ter prescindido da mandatória manifestação de Comitê de 

Investimentos e da recomendada opinião de terceiros isentos; 

b) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 

aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 
dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 
de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 

TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 
sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 

marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

375.1.6. Sr. Josué Christiano Gomes da Silva (CPF: 493.795.776-72), na condição de 
membro e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, de 1/11/2011 a 

29/4/2013, em desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres 
fiduciários entabuladors nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que 

determina o art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras 
vigentes à época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e 
antieconômico de que tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da 

Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, e o PNG 

2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, ciente da inviabilidade 
econômica e da impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de 
investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira 

sem qualquer adaptação, mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para 
harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e 

endividamento, assumindo assim riscos desnecessários de comprometimento da 
perenidade da empresa. 

375.1.7. Sr. Luciano Galvão Coutinho (CPF:636.831.808-20), na condição de membro 

do CA, de 4/4/2008 a 26/3/2015, em desacordo com o melhor interesse da Petrobras, 
com seus deveres fiduciários entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos 

termos do que determina o art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto 
Social da Petrobras vigentes à época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão 
ilegítimo e antieconômico de que tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos 

II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 

e das refinarias Premium no PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 
72), no  PN 2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e no PN 
2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011, sem conhecer a adequação 

dos seus valores de investimento, a probabilidade de êxito nas suas datas de partida e a 
suas viabilidades econômico-financeira, além de ter prescindido da mandatória 

manifestação de Comitê de Investimentos e da recomendada opinião de terceiros isentos; 
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b) aprovar o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, o PNG 
2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o PNG 2014-2018 (peça 
97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014, ciente da inviabilidade econômica e da 
impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de investimento do Comperj, 
da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira sem qualquer adaptação, 
mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para harmonização dos indicadores 
empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e endividamento, assumindo assim 
riscos desnecessários de comprometimento da perenidade da empresa; 

c) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 
aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 
dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 
de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 
TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 
sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 
marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

375.1.8. Sr. Márcio Pereira Zimmermann (CPF: 262.465.030-04), na condição de 
membro do Conselho de Administração da Petrobras, de 22/3/2010 a 27/2/2015, em 
desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres fiduciários 
entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o 
art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à 
época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que 
tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 
e das refinarias Premium no PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 
22/7/2011, sem conhecer a adequação dos seus valores de investimento, a probabilidade 
de êxito nas suas datas de partida e a suas viabilidades econômico-financeira, além de 
ter prescindido da mandatória manifestação de Comitê de Investimentos e da 
recomendada opinião de terceiros isentos; 

b) aprovar o PNG 2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o  PNG 
2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014, ciente da inviabilidade 
econômica e da impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de 
investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira 
sem qualquer adaptação, mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para 
harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e 
endividamento, assumindo assim riscos desnecessários de comprometimento da 
perenidade da empresa; 

c) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 
aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 
dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 
de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 
TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 
sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 
marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

375.1.9. Sra. Maria das Graças Silva Foster (CPF: 694.772.727-87): na condição de 
membro do Conselho de Administração da Petrobras, de 13/2/2012 a 6/2/2015, em 
desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres fiduciários 
entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o 
art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à 
época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que 
tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, o PNG 
2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o PNG 2014-2018 (peça 
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97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014, ciente da inviabilidade econômica e da 
impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de investimento do Comperj, 
da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira sem qualquer adaptação, 
mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para harmonização dos indicadores 
empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e endividamento, assumindo assim 
riscos desnecessários de comprometimento da perenidade da empresa. 

375.1.10. Sra. Miriam Aparecida Belchior (CPF: 056.024.938-16), na condição de 

membro do Conselho de Administração da Petrobras, de 22/7/2011 a 29/4/2015, em 
desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres f iduciários 

entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o 
art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à 
época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que 

tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, e o PNG 

2014-2018 (peça 97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014, ciente da inviabilidade 
econômica e da impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de 
investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira 

sem qualquer adaptação, mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para 
harmonização dos indicadores empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e 

endividamento, assumindo assim riscos desnecessários de comprometimento da 
perenidade da empresa. 

375.1.11. Sr. Sérgio Franklin Quintella (CPF: 003.212.497-04), na condição de membro 

do Conselho de Administração da Petrobras, de 8/4/2009 a 29/4/2015, em desacordo 
com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres fiduciários entabulados nos arts 

153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o art. 28, incisos I, II, 
III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à época (peça 56), 
caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que tratam os arts. 

16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 

e das refinarias Premium no PN 2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 
18/6/2010, e no PN 2011-2015 (peça 85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011, sem 
conhecer a adequação dos seus valores de investimento, a probabilidade de êxito nas 

suas datas de partida e a suas viabilidades econômico-financeira, além de ter prescindido 
da mandatória manifestação de Comitê de Investimentos e da recomendada opinião de 
terceiros isentos; 

b) aprovar o PNG 2012-2016 (peça 89), Ata CA 1368 (peça 209), de 13/6/2012, o PNG 
2013-2017 (peça 92), Ata CA 1377 (peça 210), de 15/3/2013, e o PNG 2014-2018 (peça 

97), Ata CA 1.390 (peça 98), de 25/2/2014, ciente da inviabilidade econômica e da 
impossibilidade de partida nas datas esperadas dos projetos de investimento do Comperj, 
da Rnest e das refinarias Premium, mantendo-os em carteira sem qualquer adaptação, 

mesmo diante do repetido insucesso das iniciativas para harmonização dos indicadores 
empresariais de orçamento, preços dos combustíveis e endividamento, assumindo assim 

riscos desnecessários de comprometimento da perenidade da empresa; 

c) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 
aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 

dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 
de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 

TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 
sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 
marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 
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375.1.12. Sr. Silas Rondeau Cavalcante Silva (CPF 044.004.963-68), na condição de 

membro do Conselho de Administração da Petrobras, de 4/4/2006 a 28/4/2011, em 
desacordo com o melhor interesse da Petrobras, com seus deveres fiduciários 

entabulados nos arts 153, 154 e 155 da Lei 6.404/1976, nos termos do que determina o 
art. 28, incisos I, II, III, IV e VII, das versões do Estatuto Social da Petrobras vigentes à 
época (peça 56), caracterizando assim o ato de gestão ilegítimo e antieconômico de que 

tratam os arts. 16, inciso III, alínea “b)”, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, por:  

a) aprovar a inclusão e a manutenção dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest 

e das refinarias Premium no PN 2007-2011 (peça 67), Ata CA 1.275 (peça 205), de 
30/6/2006, no PN 2009-2013 (peça 73), Ata CA 1.313, de 23/1/2009 (peça 72), no PN 
2010-2014 (peça 81), Ata CA 1.334 (peça 207), de 18/6/2010, e no PN 2011-2015 (peça 

85), Ata CA 1.354 (peça 208), de 22/7/2011, sem conhecer a adequação dos seus valores 
de investimento, a probabilidade de êxito nas suas datas de partida e a suas viabilidades 

econômico-financeira, além de ter prescindido da mandatória manifestação de Comitê 
de Investimentos e da recomendada opinião de terceiros isentos; 

b) se omitir em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva, mesmo diante de seguidos 

aumentos nos orçamentos, alterações nas datas de partida e mudanças na configuração 
dos projetos de investimento do Comperj, da Rnest e das refinarias Premium, e em face 

de questionamentos de investidores institucionais e das irregularidades apontadas pelo 
TCU e questionadas em CPI do Congresso Nacional, de modo complacente com uma 
sistemática de fiscalização e acompanhamento de projetos de investimentos deficiente, 

marcada pela ineficiência da atuação da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

375.2. classificar a presente instruçãoo como pública, mantendo sigilosas as peças 

indicadas pela Petrobras, considerados os termos do inciso I, do art. 3º, da Lei 
12.527/2011 (LAI), assim como do art. 5°, §§ 1° e 2°, do Decreto Federal 7.724/2012, 
autorizando, caso solicitado, a concessão de vistas e cópias destes autos de acordo com 

a classificação aposta no sistema e-TCU.”  

(Grifos conforme original) 

4. As medidas propostas pela unidade técnica são necessárias ao saneamento dos autos. 

5. Com efeito, a SeinfraPetróleo elencou os responsáveis e discriminou as condutas a eles 
supostamente atribuídas, de modo que a audiência dos gestores, neste momento, é o meio processual 

previsto na Lei 8.443/1992 para materialização da ampla defesa dos gestores: 

Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o Relator ou o Tribunal: 

II - se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, 
determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento 
Interno, apresentar razões de justificativa. 

6. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo a 

realização das audiências propostas na instrução à peça 211. 

7. À Seproc para as comunicações processuais. 

Brasília, 27 de agosto de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Processo:  005.374/2013-8 

Natureza: Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
Recorrente: Construtora Valadares Gontijo S/A 

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Despacho - MG 
Responsável(eis): Haroldo de Sousa Queiroz, Construtora Valadares 
Gontijo S/A 

Interessado(os): Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba 

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL. ENCAMINHAMENTO DE QUESITOS 
FORMULADOS PELA SERUR SOBRE O MÉRITO RECURSAL À 

SEINFRACOM. 

DESPACHO 

Trata-se de recursos de reconsideração interpostos pelo Município de Bom Despacho (MG) e 
pela Construtora Valadares Gontijo S/A em face do Acórdão  10.133/2017-2ª Câmara, relatora Ministra 
Ana Arraes: 

“VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf contra 

Haroldo de Sousa Queiroz, ex-prefeito de Bom Despacho/MG, em decorrência de 
impugnação parcial de despesas do Convênio 1.93.05.0030-00 (Siafi 553.881), que teve 
como objeto a execução de obras para canalização do Córrego dos Machados, no âmbito 

do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.  

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, III, 16, inciso III, alíneas “b” e “c” e §§ 1º e 2º, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 
57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 217 do 

Regimento Interno, em:  

9.1. rejeitar as alegações de defesa de Haroldo de Sousa Queiroz e da Construtora 

Valadares Gontijo S/A;  

9.2. acatar as justificativas da Construtora Valadares Gontijo S/A e, parcialmente, as de 
Haroldo de Sousa Queiroz;  

9.3. julgar irregulares as contas de Haroldo de Sousa Queiroz e de Construtora 
Valadares Gontijo S/A;  

9.4. condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf dos valores a 
seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos de encargos legais das 

datas indicadas até a data do pagamento: 

9.5. aplicar-lhes multas individuais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem recolhidas 

aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste 
acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo 
estipulado;  

9.6. aplicar a Haroldo de Sousa Queiroz multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser 
recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data 

deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo 
abaixo estipulado;  
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9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, 

perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;  

9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;  

9.9. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais 
consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo 

para cobrança judicial;  

9.10. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos 
encargos legais sobre o valor de cada parcela;  

9.11. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará 
vencimento antecipado do saldo devedor;  

9.12. determinar à Codevasf que busque junto ao município de Bom Despacho/MG a 
devolução da importância de R$ 65.563,63 (sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta 

e três reais e sessenta e três centavos), referente ao saldo do Convênio 1.93.05.0030-00 
(Siafi 553.881);  

9.13. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
para que avalie oportunidade e conveniência de apurar possíveis irregularidades no 

âmbito do convênio assinado junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 
Copasa/MG para canalização do Córrego dos Machados, no município de Bom 
Despacho/MG, e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas 
Gerais, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992.” 

2. Por meio do Acórdão 7350/2020 - TCU - 2ª Câmara, de minha relatoria, o Colegiado não 
conheceu do recurso interposto pelo Município de Bom Despacho (MG) e conheceu do apelo manejado 
pela Construtora Valadares Gontijo S/A , restituindo os autos à Secretaria de Recursos (Serur) para que se 
manifeste quanto ao mérito recursal. 

3. A Serur, mediante instrução às peças 260 a 262, para completa instrução do mérito do 
recurso, propôs sejam encaminhados à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de 
Mineração (SeinfraCOM) quesitos acerca da a quantificação do débito apurado na TCE, verbis: 

“2.7. Nesse passo processual, o recorrente contesta a quantificação do débito com base 

no Parecer Técnico à peça 214, p. 27-68; peça 215, p. 1-18. E por se tratar de questões 
técnicas específicas da obra em questão, mostra-se oportuno formular quesitos técnicos 
à Seinfra, a fim de melhor analisar as questões colocadas pela empresa recorrente 
relativamente a cada um dos itens da planilha de quantificação do débito (peça 125). 

(. . .) 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

15.  Ante o exposto, submete-se o assunto à consideração superior, propondo-se 
formular quesitos abaixo à Seinfra deste Tribunal, após o quê os autos devem ser 

devolvidos a esta Serur: 

 a) se na composição de custos “68574/2 - Locação de obra” já está incluída a utilização 
de engenheiro agrimensor e auxiliares para a execução do serviço; em caso negativo, 
qual seria a composição de custos adequada ou que modificações na composição se 

deveria adotar para abarcar a execução do serviço pelos profissionais mencionados 
(item 3); 

 b) se a composição de custos utilizada pela unidade técnica para o item “limpeza, 
retirada e transporte do entulho” (código 25092/1)  se mostra pertinente no caso 
vertente; em caso negativo, qual seria a composição de custos adequada e que contemple 

a utilização de escavadeira hidráulica (item 4); 
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 c) se a composição de custos adotada pela unidade técnica (código 23418/2) é adequada 

como parâmetro do serviço “escavação mecânica”; se não, qual seria a composição 
adequada (item 5); 

 d)  se a composição de custos adotada pela unidade técnica (código 10279/1) considera 
o empréstimo do material, carga-descarga e transporte do mesmo; se este código é 
adequado para o serviço de “reaterro manual” e, em caso negativo, qual seria a 

composição de custos adequada item (6); 

 e) qual a composição de custos do Sinapi/MG, referência: março/2006, adequada para 

o serviço “enrocamento de pedra de mão/matacão” previsto no edital (item 7);  

 f) se é pertinente a adoção no caso vertente de formas metálicas e, em caso afirmativo, 
qual seria o item do Sinapi a ser utilizado; e se é pertinente acrescentar ao parâmetro de 

custos o item “desforma de estruturas” (código 24129/3) item (8); 

 g) se “equipamentos de vibrações” são necessários à execução do serviço “concreto fck 

20,0 Mpa Lançamento incluso” e se tais equipamentos estão presente da composição 
utilizada pela unidade técnica (código 26311/5); e de que forma “a montagem de uma 
usina de concreto temporária no canteiro de obras” impacta no parâmetro de preço a 

ser adotado na apreciação do serviço em questão item (9); 

 h) se há no Sinapi composição de custos específica para o serviço “junta de dilação 

Fungemband”; em caso negativo, qual o parâmetro de custos utilizar no caso vertente 
(item 10); 

 i) se procede a alegação da recorrente de que as cercas foram executadas em tela de fio 

galvanizado tipo alambrado e se o parâmetro de custos adequado é o indicado pela 
recorrente (9162) (item 11); 

 j) se é proibida a utilização de gramas batatais e de que o tipo de grama plantada foi 
esmeraldas (item 12); 

 k) se na composição de custos adotada pela unidade técnica (código 26283/1) falta o 

item proteção para muda de árvore (tutor) e se a composição de preços proposta pela 
recorrente (código 67965) é adequada ao caso vertente (item 13); 

 l) se a composição de custos adotada pela unidade técnica (código 9537) refere-se a 
limpeza de obra de edificações e seria portanto inadequada ao caso vertente (item 27); 
em caso positivo, qual seria a composição do Sinapi adequada (item 14).” 

4. Apesar de na instrução da Serur não constar a denominação da unidade técnica destinatár ia 
dos quesitos que deverão ser respondidos, a Assessoria da Secretaria de Recursos esclareceu ao Apoio do 

meu Gabinete que os quesitos são dirigidos à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de 
Mineração (SeinfraCOM). 

5. Feito esse esclarecimento, autorizo, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do 

TCU, o encaminhamento dos quesitos formulados às peças 260 a 262 à SeinfraCOM  para resposta. 

6. Respondidos os quesitos, os autos deverão ser restituídos à Serur para instrução do mérito do 

recurso de reconsideração interposto pela Construtora Valadares Gontijo S/A em cumprimento ao Acórdão 
7350/2020 - TCU - 2ª Câmara, de minha relatoria. 

Brasília, 27 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 
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Processo:  008.961/2021-2 

Natureza: Relatório de Auditoria 
Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

Responsável(eis): Gilberto Alves Tenorio Junior, Marcos Antonio 
dos Santos Caetano, Umberto Tenorio de Barros, Decio Cavalcanti 
Lima 

Interessado(os): Congresso Nacional (vinculador) 
EMENTA: AUDITORIA DE CONFORMIDADE. FISCOBRAS 

2021. COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO. 
USINA HIDRELÉTRICA DE PAULO AFONSO IV (BA). 
ACHADOS DE AUDITORIA. AUTORIZAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E OITIVAS. 

DESPACHO 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada no processo licitatório CSI-70.2020.1192, 
promovido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), tendo por objeto a modernização e 
digitalização da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV, no período de 15/3/2021 a 12/5/2021. 

2. A auditoria faz parte do Fiscobras 2021, tendo sido autorizada pelo Acórdão 2853/2020-
TCU-Plenário, de relatora Ministra Ana Arraes, e teve por objetivo verificar a regularidade do processo 

licitatório relativo à modernização e digitalização da UHE Paulo Afonso IV, conduzido pela Chesf, no 
intuito de subsidiar o Congresso Nacional com as informações requeridas pela LDO 2021 (art. 140 da Lei 
14.116/2020). 

3. A auditoria foi conduzida pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia 
Elétrica (SeinfraElétrica), que produziu o Relatório de Fiscalização 38/2021, acostado à peça 31, cujas 

conclusões foram ratificadas pelos dirigentes da unidade (peças 32 e 33) e são a seguir transcritas: 

“V. Conclusão  

116. A fiscalização realizada no processo licitatório CSI-70.2020.1192, relativo à 

modernização e digitalização da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV, constatou a 
ocorrência de inconformidades, especialmente no tocante ao orçamento estimativo da 

licitação e conteúdo da matriz de riscos que norteará a execução contratual. 

117. Como resultado da aplicação dos procedimentos previstos na matriz de 
planejamento, no que se refere à Questão de Auditoria 1 (previsão orçamentária), 2 

(viabilidade técnica e econômico-financeira do empreendimento) e 4 (regularidade do 
edital da licitação), não se constatou inconsistência substancial que exigisse seu registro 

como achado de auditoria neste relatório. Já as Questões 3 (projeto básico) e 5 
(orçamentos para fins licitatórios) resultaram, respectivamente, nos achados 2 e 1 deste 
relatório. 

118. Em relação à Questão 1, que versa sobre a adequabilidade da previsão 
orçamentária da obra, constatou-se que o Programa de Trabalho 

25.752.3001.4476.0020, pertinente à manutenção do sistema de geração de energia 
elétrica na região Nordeste, confere suporte a execução orçamentária e financeira da 
modernização e digitalização da UHE de Paulo Afonso IV. Para o ano corrente, a LOA 

2021 (Lei 14.144/2021 - Volume VI) contempla autorização de crédito no montante de 
R$ 274.241.306,00. 

118. Em relação à Questão 2, sobre a existência de estudos que comprovem a viabilidade 
técnica e econômico-financeira, conforme evidência acostada aos autos (peça 16, p. 9) 
observou-se que a Chesf elaborou estudos preliminares com o levantamento das 

necessidades de melhorias eletromecânicas e operacionais para manutenção da 
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condição de disponibilidade das usinas em cumprimento aos aspectos legais, contratuais 

e regulatórios em vigor. 

119. Em relação à avaliação do projeto básico (Questão de Auditoria 3), ao se examinar 

os elementos que lhe integram, restou evidenciado a elaboração de matriz de riscos 

deficiente (Achado III.2). Essa matriz contemplava item de alocação inadequada de 
responsabilidade em desfavor da Chesf, bem como não previa eventos relevantes que 

costumeiramente motivam pleitos de termos aditivos de valor durante a execução de 
contratos de obras e serviços de engenharia. Tais falhas contrariam os atributos e a 

finalidade estabelecidos na legislação para tal documento e, ademais, fazem com que a 
matriz de riscos não seja um instrumento efetivo de gestão contratual para evitar, ou 
mitigar, a probabilidade de instauração de controvérsias administrativas ou demandas 

judiciais vinculadas a pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tal 
achado foi tipificado como Falhas/Impropriedades (F/I) e foi objeto de detida análise 

técnica nos itens 90 a 108 deste relatório, a qual deu suporte a proposta de oitiva da 
Chesf e da empresa que será contratada, Voith Hydro Ltda., a fim de que se manifestem 
acerca dos fatos questionados. 

120. Em relação à Questão 4, que dispõe sobre a regularidade do procedimento 
licitatório, pôde-se observar que a Chesf seguiu, de forma geral, o rito previsto tanto na 

Lei 13.303/2016, quanto os dispositivos do RLCE, tendo  dado a devida publicidade ao 
certame, utilizado de critérios objetivos na fase de habilitação, elaborado minuta de 
contrato com as cláusulas essenciais previstas no art. 69 da Lei 13.303/2016 e realizado 

o exame das propostas conforme previam as disposições editalícias (peça 30). 

121. No que se refere aos preços orçados e sua compatibilidade com o mercado (Questão 

de Auditoria 5), confirmou-se a ocorrência de metodologia utilizada para definição do 

orçamento e preço de referência deficiente e/ou inadequada (Achado III.1), pois a 
formação dos preços do orçamento estimativo da Licitação CSI-70.2020.1192 se baseou, 

preponderantemente, em coletas de preços (Request For Proposal - RFP) realizadas 
junto a potenciais fornecedores, em detrimento da utilização de sistemas oficiais de 

referência da Administração Pública, banco de dados, publicações especializadas ou 
contratos anteriores. Conjugado a isso, o orçamento não compreendeu elementos 
mínimos de detalhamento, não tendo sido elaboradas, ou exigidas, composições de 

custos/preços unitários e composições analíticas do BDI ou de encargos trabalhistas e 
sociais, além dos itens da planilha orçamentária terem natureza de verba. Criticou-se, 

ainda, o item 12 da Planilha de Quantitativos e Preços, que diz respeito à “Tarifa 
Horária”, uma vez que representa verba orçamentária reservada para mera 
disponibilidade de mão de obra, sem quantitativos, individualização dos profissionais ou 

respectivo preço horário. Tal situação foi tipificada como irregularidade grave com 
recomendação de continuidade (IG-C), tendo sido detalhadamente examinada nos itens 

35 a 83 deste relatório, ensejando proposta de audiência dos responsáveis envolvidos 
com a prática dos atos relacionados à elaboração e aprovação do orçamento estimativo. 
Em acréscimo, quanto à “Tarifa Horária” em específico, formulou-se proposta de oitiva 

da Chesf e da empresa que teve o objeto da licitação adjudicado/homologado, Voith 
Hydro Ltda. 

122. Tendo em vista as deficiências presentes na elaboração do orçamento estimativo da 
Licitação CSI-70.2020.1192, tornou-se inviável verificar a adequabilidade de seus 
preços com os praticados no mercado. 

123. Cabe registrar que o volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de 
R$ 359.669.107,88, a preços iniciais de setembro de 2020, que corresponde ao valor do 

contrato que será firmado com o consórcio Voith Hydro, vencedor da Licitação CSI-
70.2020.1192. 
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124. Pode-se mencionar, a título de benefícios estimados desta auditoria, a melhoria na 

forma de atuação da Chesf no processo de licitação e gestão contratual de 
empreendimentos autorizados pela LOA (Orçamento de Investimentos das Empresas 

Estatais), visto que as oitivas preliminarmente propostas, após a análise das 
manifestações das partes, tem por finalidade última a correção de irregularidades 
tendentes a produzir economicidade e segurança jurídica na execução contratual. Em 

complemento, as propostas de audiência buscam coibir a prática de atos de gestão com 
grave ofensa à legislação aplicável. 

125. Por fim, cumpre informar que a relatoria deste processo foi atribuída ao Exmo. Sr. 
Ministro Raimundo Carreiro, por conta de sorteio realizado em 12/3/2021, com base nos 
arts. 8º a 10º da Resolução-TCU 280/2016, bem como no art. 18-A da Resolução-TCU 

175/2005 (peça 1).” 

4. Diante de suas conclusões, a unidade técnica formulou proposta de audiência e oitiva nos 

seguintes termos: 

“VI. Proposta de encaminhamento 

127. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

127.1. Com base nos 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, promover a audiência dos responsáveis abaixo relacionados 

para que, no prazo de quinze dias, apresentem as razões de justificativas para as 
respectivas condutas impugnadas: 

127.1.1 - Décio Cavalcanti Lima (CPF: 354.270.274-91), na condição de Gerente do 

Departamento de Engenharia de Geração Hidráulica (DEGH) da Chesf, por ter 
aprovado o Projeto Básico da Licitação CSI-70.2020.1192 (peça 17, p. 57), que 

compreende estimativa de custos baseada na média de três coletas de preços obtidas 
junto a potenciais interessados na licitação, deixando, de outra parte, de utilizar preços 
e custos referenciados em fontes oficiais da Administração Pública, em publicações 

técnicas especializadas e em banco de dados específico instituído para o setor, além do 
orçamento não ser acompanhado de composições de custos unitários, detalhamento do 

BDI e dos encargos sociais, bem como ser constituído por itens que possuem natureza de 
verba, situação que configura potencial ofensa aos arts. 31, §§ 2º e 3º, e 34, da Lei 
13.303/2016, o art. 29, itens 1, 2, 3 e 5, do RLCE, a Súmula TCU 258 e à jurisprudência 

deste Tribunal (Acórdãos 2.628/2020, 1.923/2016, 2.102/2019 e 3.272/2011, todos do 
Plenário); 

127.1.2 - Marcos Antônio dos Santos Caetano (CPF 463.733.573-68), Umberto Tenório 

de Barros (CPF 248.184.454-87) e Gilberto Alves Tenório Júnior (CPF 
036.431.344-79), por terem elaborado as especificações técnicas - condições contratuais 

(Vol. I, Capítulo 1) do Projeto Básico da Licitação CSI-70.2020.1192 , por meio das 
quais definiram os critérios para a composição do preço do orçamento estimativo, que 

compreendeu estimativa de custos baseada na média de três coletas de preços obtidas 
junto a potenciais interessados na licitação, deixando, de outra parte, de utilizar preços 
e custos referenciados em fontes oficiais da Administração Pública, em publicações 

técnicas especializadas e em banco de dados específico instituído para o setor, além do 
orçamento não ser acompanhado de composições de custos unitários, detalhamento do 

BDI e dos encargos sociais, além dos itens da planilha orçamentária terem natureza de 
verba, situação que configura potencial ofensa aos arts. 31, §§ 2º e 3º, e 34, da Lei 
13.303/2016, o art. 29, itens 1, 2, 3 e 5, do RLCE, a Súmula TCU 258 e à jurisprudência 

deste Tribunal (Acórdãos 2.628/2020, 1.923/2016, 2.102/2019 e 3.272/2011, todos do 
Plenário) 
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127.2. Com base no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, promover a oitiva 

da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, bem como da empresa Voith 

Hydro Ltda. (CNPJ 03.400.080/0001-60) para que, no prazo de quinze dias, apresentem 

manifestação sobre a ocorrência relativa à inserção, no item 12 da Planilha de 
Quantitativos e Preços da Licitação CSI-70.2020.1192 (Vol. VI - Anexos, Capítulo 4.1), 
da rubrica “Tarifa Horária”, no total de R$ 10.236.692,26, uma vez que representa 

verba orçamentária/contratual reservada para mera disponibilidade de mão de obra, 
sem quantitativos, individualização dos profissionais ou respectivo preço horário para o 

cálculo de tal valor, o que infringe os princípios da eficiência e economicidade, bem 
como os arts. 42, inciso VIII, alínea “c”, e 81, incisos II e VI, da Lei 13.303/2016, tendo 

em vista a possibilidade de o Tribunal vir a proferir determinação para a glosa de tal 

parcela. 

127.3. Com base no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, promover a oitiva 

da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, bem como da empresa Voith 

Hydro Ltda. (CNPJ 03.400.080/0001-60) para que, no prazo de quinze dias, apresentem 
manifestação sobre a ocorrência de Matriz de Riscos deficiente, impropriedade tratada 

no tópico relativo ao Achado III.2 do relatório de auditoria, tendo em vista a 

possibilidade de o Tribunal vir a proferir determinação para correção dos eventos 

questionados, que dizem respeito à: 

127.3.1 - alocação inadequada de responsabilidade em desfavor da Chesf, visto que a 
matriz de riscos, em seu item 15, previu a celebração de aditivo contratual de valor para 

dar cobertura a eventual acréscimo do quantitativo de painéis destinados aos serviços 
auxiliares elétricos, transferindo encargo financeiro provocado por risco que, no âmbito 

da contratação semi-integrada CSI-70.2020.1192, seria originariamente assumido pela 
contratada; e 

127.3.2 - ausência de alocação da responsabilidade para eventos materialmente 

relevantes e prováveis de serem enfrentados na execução do objeto contratado, 
pertinentes ao acréscimo de quantitativos de itens de fornecimento e serviços 

eventualmente confirmados pelos estudos e levantamentos que serão realizados na fase 
de detalhamento de projetos objeto da contratação semi-integrada, bem como relativos 
à elevação de custos em razão de flutuações da taxa cambial, impropriedade essa que, 

juntamente com a do subitem anterior, faz com que a matriz de riscos não atenda ao 

regramento pertinente estabelecido pela Lei 13.303/2016 (art. 42, inciso X do caput; e 

art. 42, inciso IV do § 1º), tampouco observe o artigo 34 do Regulamento de Licitações 

e Contratos da Eletrobras, além de contrariar expressamente a Cláusula Segunda, item 

2.3, do Termo de Contrato a ser firmado (peça11, p. 20), bem como infringe as 

especificações técnicas atinentes ao escopo do fornecimento constantes do projeto 

básico em seu Volume III (Elétrica) (peça 9, p. 248-831) e do Documento Técnico 

delineado em seu Vol. VI (Anexos, Capítulo 9) (peça 10, p.164-167). 

127.4. nos termos do art. 8º da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão 
em que estes autos forem apreciados, comunicação do Relator ao colegiado para que 

sejam adotadas as providências internas cabíveis no sentido de: 

127.4.1. encaminhar cópia do acórdão que vier a ser proferido à Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco - Chesf e à Voith Hydro Ltda., orientando-as a obter o inteiro 
teor da deliberação, incluindo o relatório e o voto, no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos, em atenção ao Memorando-Circular 45/2017-Segecex.” 

(Grifos conforme original) 

5. As medidas propostas pela unidade técnica são necessárias ao saneamento dos autos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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6. Ante o exposto e com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, autorizo a 

realização das audiências e oitivas propostas na instrução à peça 31. 

7. À Seproc para as comunicações processuais. 

Brasília, 27 de agosto de 2021   

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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Processo:  029.410/2020-7 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia 

Responsável(eis): Davi Frank Gomes Machado, Ney Borges de 
Oliveira 
Interessado(os): Não há. 

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 

ALEGAÇÕES DE DEFESA. DEFERIMENTO. 

DESPACHO 

 Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa, 

na Bahia, em desfavor de Ney Borges de Oliveira (prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008) e Davi 
Frank Gomes Machado (prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão de omissão no dever de 

prestar contas de recursos repassados por meio do Convênio EP 0099/06, registro Siafi 570136 firmado 
entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Mansidão/BA, e que tinha por objeto o instrumento 
descrito como “MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES”. 

2.  A Secretaria de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) realizou citação e audiência de 
Davi Frank Gomes Machado (débito: valor atualizado sem juros em 6/5/2021: R$ 87.481,83) e citação de 

Ney Borges de Oliveira (débito: valor atualizado sem juros em 6/5/2021: R$ 132.665,32). 

3. O responsável Davi Frank Gomes Machado, em requerimento à peça 99, de 6/7/2021, pediu 
prorrogação de prazo por 15 dias para atendimento ao Ofício de Citação nº 23567/2021-TCU/Seproc, peça 

91, cuja ciência ocorreu em 02/06/2021, peça 93. 

4. A Seproc manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito (peça 100). 

5. Compulsando os autos, verifico que o requerente já acostou aos autos sua defesa (peça 120, 
de 16/7/2021). 

6.   Ante o exposto e com fulcro no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, 

fica deferida a prorrogação de prazo pleiteada pelo responsável Davi Frank Gomes Machado. 

7. À SecexTCE para retomada da instrução processual. 

Brasília, 27 de agosto de 2021 

RAIMUNDO CARREIRO 
Relator 

  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 1112/2021-TCU/SEPROC, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 

TC 036.515/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADO Evandro Buaszczyk, CPF: 543.567.760-20, do Acórdão 10195/2020-TCU-Primeira 
Câmara, Rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Sessão de 22/9/2020, proferido no processo TC 

036.515/2019-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos 
cofres do Fundo Nacional de Cultura, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas 
datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 

eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 
acrescido dos juros de mora até 26/8/2021: R$ 456.893,49; sendo em solidariedade com a responsável Sul 

Feiras Ltda, CNPJ 11.325.041/0001-74. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo 
de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 80.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do Acórdão condenatório até a data do 

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

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

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

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, 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. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 166 de 01/09/2021, Seção 3, p. 172) 
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EDITAL 1113/2021-TCU/SEPROC, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 

TC 036.515/2019-1 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Sul Feiras Ltda, CNPJ: 11.325.041/0001-74, na pessoa de seu representante legal do 

Acórdão 10195/2020-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Sessão de 
22/9/2020, proferido no processo TC 036.515/2019-1, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas 
contas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, valores históricos atualizados 

monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o 
efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 26/8/2021: R$ 456.893,49; sendo 
em solidariedade com o responsável Evandro Buaszczyk, CPF: 543.567.760-20. O ressarcimento deverá 
ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, 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. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 166 de 01/09/2021, Seção 3, p. 172) 
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EDITAL 1118/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

TC 023.946/2018-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO Aldo Araújo de Brito, CPF: 304.404.083-34 do Acórdão 2383/2021-TCU-Primeira 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 2/3/2021, proferido no processo 
TC 023.946/2018-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas 

datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante 
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e 

acrescido dos juros de mora até 27/8/2021: R$ 74.084.743,96; sendo em solidariedade com o responsável 
Lílio Estrela de Sá - CPF: 054.629.083-34. 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$ 

3.100.000,00 (art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde da data do Acórdão condenatório até 
a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos 
legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

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

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

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, 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. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 

Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 166 de 01/09/2021, Seção 3, p. 171) 
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EDITAL 1119/2021-TCU/SEPROC, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 

TC 025.375/2020-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Roseny Cruz Araújo, CPF: 322.913.962-34 do Acórdão 5088/2021-TCU-Segunda Câmara, 

Rel. Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 30/3/2021, proferido no processo TC 025.375/2020-2, por 
meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, valores históricos atualizados monetariamente desde as 

respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-
se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado 

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 27/8/2021: R$ 241.811,88. 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 condenatório até a data do efetivo 

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

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

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

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

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

“Emissão de GRU”. 

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

Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). Informações detalhadas sobre acesso e uso da 
plataforma, inclusive para fins de cadastro e de credenciamento, podem ser consultadas ao acessar o ícone 
“Conecta-TCU” do Portal TCU. A visualização de processos e documentos sigilosos depende de 

autorização do relator, após solicitação formal da parte. 

Informações detalhadas acerca do processo, 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. 

ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA MIRANDA 
Chefe do Serviço de Comunicação Processual 3 em exercício 

(Subdelegação de competência: art. 2º, I, da Portaria-Seproc nº 1/2020) 

(Publicado no DOU Edição nº 166 de 01/09/2021, Seção 3, p. 172) 
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ATAS 
 

1ª CÂMARA 
 

ATA Nº 30, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 
(Sessão Telepresencial da Primeira Câmara) 

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

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

dos Ministros Vital do Rêgo e Jorge Oliveira; dos Ministros-Substitutos Marcos Bemquerer Costa, 

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

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

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

A Primeira Câmara homologou a Ata nº 29, referente à sessão realizada em 17 de agosto de 2021. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 

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

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 

Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 
TC-021.894/2021-3 e TC-028.559/2013-4, cujo Relator é o Ministro Vital do Rêgo; 

TC-022.414/2021-5 e TC-029.461/2017-0, de relatoria do Ministro Jorge Oliveira; e 
TC-002.801/2013-2, cujo Relator é o Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

A Primeira Câmara aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 11590 a 12076. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, a Primeira Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 11461 
a 11589, incluídos no Anexo I desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇAO ORAL 

Na apreciação do processo TC- 034.285/2018-0, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira, a 
Dra. Renata Cristina Portela não compareceu para produzir a sustentação oral que havia requerido em nome 

de Eliseu Barroso de Carvalho Moura. Acórdão 11586. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 11461/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 011.431/2020-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto:  II - Tomada de contas especial. 

3. Responsáveis: Cedro Mulher Centro de Defesa dos Direitos da Mulher (00.435.989/0001-66); Edna 
Sandra Martins (098.802.858-16). 

4. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Webert José Pinto de Souza e Silva (OAB/SP 129.732), Marcelo Doval 

Cesarino Affonso (OAB/SP 272.703) e outros. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de 

Cedro Mulher Centro de Defesa dos Direitos da Mulher e Edna Sandra Martins em decorrência de 
irregularidades na execução do convênio 11000/2009 firmado com o Incra; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. julgar irregulares as contas de Cedro Mulher Centro de Defesa dos Direitos da Mulher 

(00.435.989/0001-66) e Edna Sandra Martins (098.802.858-16), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, 
inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, do 

Regimento Interno do TCU; 
9.2. condenar, em solidariedade, as responsáveis Cedro Mulher Centro de Defesa dos Direitos da 

Mulher (00.435.989/0001-66) e Edna Sandra Martins (098.802.858-16), com fundamento no art. 19, caput, 

da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com 
a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, 

inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU), o recolhimento das 
dívidas aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizadas monetariamente e 
acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o 

abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 
  

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

23/2/2010 20.000,00 

4/5/2010 104.015,00 

 

9.3. aplicar individualmente às responsáveis indicadas no subitem anterior a multa prevista no art. 57 
da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); com a 
fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, 

inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 
atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após 

o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.4. aplicar à responsável Edna Sandra Martins (098.802.858-16) a multa prevista no art. 58 da Lei 

8.443/1992, inciso II, c/c o art. 267 do Regimento Interno no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com 

a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 

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

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

dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 
9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicia l, 

o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 
Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre 

cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem 
prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 

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

Estado 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; 
9.8. dar ciência desta deliberação ao Incra e às responsáveis. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11461-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

Oliveira. 
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11462/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 012.751/2017-0. 
1.1. Apenso: 014.592/2021-5 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde/MS (00.530.493/0001-71). 

3.2. Responsável: João Henrique Rodrigues Pimentel (066.963.252-04). 
4. Entidade: Município de Macapá/AP. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Simão Guedes Tuma (OAB/PA 22.589-B) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo 

Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel, ex-prefeito, em 
razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio 

2.596/2000, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e o Município de Macapá/AP; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante 

das razões expostas pelo Relator em: 

9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel (CPF 
066.963.252-04), com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 1º, 

inciso I, e 208, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 
9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável para conhecimento. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11462-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11463/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.102/2021-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Cesarina Barbosa Machado (753.032.807-72). 
4. Órgão: Comando da Marinha. 

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

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

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

pelo Comando da Marinha; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

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

Cesarina Barbosa Machado (753.032.807-72); 
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9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Marinha; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11463-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 
Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11464/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 022.105/2021-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Maria de Lourdes Ponciano Gomes (020.384.633-87). 
4. Órgão: Comando da Marinha. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Comando da Marinha; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Maria de Lourdes Ponciano Gomes (020.384.633-87); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Marinha; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11464-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11465/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.230/2021-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Mariza Bottino de Albuquerque (434.729.077-20). 
4. Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

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

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

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

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

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

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Mariza Bottino de Albuquerque (434.729.077-20); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11465-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 
Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11466/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 022.367/2021-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Maria Abadia de Oliveira Silvestre (275.518.491-49). 
4. Órgão: Ministério da Economia. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Ministério da Economia; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Maria Abadia de Oliveira Silvestre (275.518.491-49); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11466-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11467/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.659/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Maria Inácia Cardoso Paes Brasil (143.451.101-49). 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 

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

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

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

pela Câmara dos Deputados; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Inácia Cardoso 

Paes Brasil (143.451.101-49), recusando o registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara 
dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 

15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 

art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
9.2.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de 

Maria Inácia Cardoso Paes Brasil para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 
9.2.3. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova o destaque da parcela excedente de 

“quintos” incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela 

compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 
Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em 

decisão judicial transitada em julgado; 
9.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

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

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11467-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 
Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11468/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 022.664/2021-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Olinda Silva Aguiar Rocha (301.616.571-68). 

4. Órgão: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pela Câmara dos Deputados; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Olinda Silva Aguiar 
Rocha (301.616.571-68), recusando o registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara 

dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

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

9.2.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de 
Olinda Silva Aguiar Rocha para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 

9.2.3. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova o destaque da parcela excedente de 
“quintos” incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela 
compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 

Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em 
decisão judicial transitada em julgado; 

9.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11468-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

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

ACÓRDÃO Nº 11469/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 022.666/2021-4. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Maria da Graça Barbosa Xavier (401.230.147-00). 
4. Órgão: Ministério da Saúde. 

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

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

8. Representação legal: não há. 

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

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

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

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

Maria da Graça Barbosa Xavier (401.230.147-00); 
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11469-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 
Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11470/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 022.676/2021-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Kate Felix de Moraes (538.624.145-15). 

4. Órgão: Ministério da Economia. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Ministério da Economia; 

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

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

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Kate Felix de Moraes (538.624.145-15); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11470-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 
Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11471/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 023.207/2021-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessado: Marcos Fernando Gbur (418.364.569-72). 
4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em favor do ex-servidor Marcos Fernando Gbur; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Marcos Fernando 

Gbur (418.364.569-72), recusando o respectivo registro; 
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional Federal da 4ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 

15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 
art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

9.2.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11471-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

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

ACÓRDÃO Nº 11472/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.445/2021-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Ozelita Marcelino de Arruda (296.232.514-91). 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

8. Representação legal: não há. 

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

pela Câmara dos Deputados; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

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

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

Arruda (296.232.514-91), recusando o registro; 
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara 

dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 

15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 
art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.2.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de 

Ozelita Marcelino de Arruda para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 
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9.2.3. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova o destaque da parcela excedente de 

“quintos” incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela 
compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 

Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em 
decisão judicial transitada em julgado; 

9.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11472-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11473/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.488/2021-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessado: Márcio Benedito de Amorim (230.050.841-91). 
4. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

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

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

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

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 

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

Márcio Benedito de Amorim (230.050.841-91); 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11473-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

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

ACÓRDÃO Nº 11474/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.706/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Joana Fonseca Diniz (154.347.021-15). 
4. Órgão: Câmara dos Deputados. 
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5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pela Câmara dos Deputados; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Joana Fonseca Diniz 
(154.347.021-15), recusando o registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara 
dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 
15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 

art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
9.2.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de 

Joana Fonseca Diniz para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 

9.2.3. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova o destaque da parcela excedente de 
“quintos” incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela 

compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 
Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em 
decisão judicial transitada em julgado; 

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

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

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11474-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11475/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.813/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Margarida Augusta Bentes Vasconcelos (334.587.741-49). 

4. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Margarida Augusta 
Bentes Vasconcelos (334.587.741-49), recusando o respectivo registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribuna l 

de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula 
da Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada 

em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, no qual a Associação dos 
Servidores da Justiça do Distrito Federal ingressou como litisconsorte ativo, adotando como referência, 

para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para 
ser beneficiária do mencionado mandado de segurança, se fazem necessárias: (i) autorização expressa da 
interessada para que a referida entidade associativa pudesse representá-la no mandado de segurança 

mencionado; e (ii) comprovação de que, à época do protocolo do mandado de segurança, a interessada era 
filiada à referida associação; 

9.2.2. após a verificação do subitem 9.2.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de 
quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de 
efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115; 

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

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

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11475-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11476/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.838/2021-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Valquíria Cuadro (497.889.730-00). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Valquíria Cuadro 

(497.889.730-00), recusando o respectivo registro; 
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9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da parcela de quintos 

incorporada após 4/9/2001, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, 
nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 

e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11476-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 
Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11477/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 039.962/2018-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de contas especial. 

3. Responsáveis: Coordenação Regional de Associações de Pequenos Agriculto res 
(01.371.385/0001-66); José Carlos Farias (766.010.569-87); Maria Matilde Machado (036.755.629-48); 
Miguel Antonio Thome (452.668.759-68). 

4. Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Josinaldo da Silva Veiga (OAB/PR 22.255) e Nereu Antonio de Costa Junior 

(OAB/PR 58.601). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria 
Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead) em desfavor da Coordenação Regiona l 
da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa) e de seus ex-dirigentes, Srs. José Carlos Farias, Maria 

Matilde Machado e Miguel Antônio Thomé, em razão da execução parcial do objeto e omissão no dever de 
prestar contas de recursos do Contrato de Repasse 0286.224-39/2009 (Siafi 704110), firmado entre o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa Econômica Federal, e a referida 
entidade. 

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

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. excluir da relação processual a Sra. Maria Matilde Machado (036.755.629-48); 

9.2. julgar regulares as contas do sr. José Carlos Farias (766.010.569-87), ex-dirigente da 
Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores, 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 RI/TCU, dando-

lhe quitação plena; 
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9.3. julgar irregulares as contas de Miguel Antônio Thomé (452.668.759-68) e da Coordenação 

Regional da Associação de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66), com fundamento nos arts. 1º, 
inciso I, 16, inciso III, alíneas “c”, § 2º, da Lei 8.443/92, c/c com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 

214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 
9.4. condenar os responsáveis identificados no subitem 9.3 anterior, com fundamento no art. 

19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir 

especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, 
perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do 

RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida 
dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de 
valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 

  
Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 

21/2/2011 R$ 173.448,00 D 

27/2/2015 R$ 205.379,00 D 

4/3/2015 R$193.619,00 C 

26/3/2015 R$ 11.760,00 D 

7/5/2015 R$ 11.760,00 D 

27/5/2015 R$ 11.760,00 D 

16/6/2015 R$ 11.760,00 D 

9/7/2015 R$ 3.947,40 D 

13/7/2015 R$ 11.760,00 D 

2/9/2015 R$ 2.960,00 D 

30/9/2015 R$ 6.930,80 D 

28/10/2015 R$ 6.930,80 D 

26/11/2015 R$ 6.930,80 D 

15/12/2015 R$ 13.861,60 D 

23/12/2015 R$ 5.625,00 D 

23/12/2015 R$ 25.171,00 D 

11/1/2016 R$ 25.171,00 D 

11/1/2016 R$ 5.625,00 D 

22/1/2016 R$ 15.626,10 D 

 
9.5. aplicar a Miguel Antônio Thomé (452.668.759-68) e à Coordenação Regional da Associação de 

Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 
8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com a 
fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 

214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro 
Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem 

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

dívida, caso não atendidas as notificações; 

9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicia l, 
o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 
15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre 
cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem 

prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 
implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos 
responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, 
nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU, para 

adoção das providências cabíveis. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11477-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

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

ACÓRDÃO Nº 11478/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 040.346/2020-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Pensão Militar). 
3. Recorrente: Ivêta Maria de Brito Gomes (067.546.193-68). 
4. Órgão: Comando do Exército. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Wilson de Noroes Milfont Neto (OAB/CE 15.248) e outros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Ivêta 

Maria de Brito Gomes em face do Acórdão 5.326/2021-TCU- 1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de 
Contas considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor da recorrente; 

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

razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11478-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 
Oliveira. 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO 11479/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 041.261/2018-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - tomada de contas especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: André Carvalho de Oliveira Avanza (015.154.786-61); Danillo Leitão Gama 

(309.483.228-88); Leitão & Avanza Ltda (14.002.693/0001-66). 
4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Lucas Leitão Campelo (OAB/BA 25.918) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor de Leitão & Avanza Ltda.-ME, solidariamente com 
os Srs. André Carvalho de Oliveira Avanza e Danillo Leitão Gama, na condição de sócios-administradores 

da referida sociedade empresária, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 28/2/2014 a 14/10/2015. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. julgar irregulares as contas de Leitão & Avanza Ltda.-ME (14.002.693/0001-66), André 

Carvalho de Oliveira Avanza (015.154.786-61) e Danillo Leitão Gama (309.483.228-88), com fundamento 
nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, § 3º, da Lei 8.443/92, c/c com os arts. 1º, inciso I, 209, 
incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 

9.2. condenar, em solidariedade, os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento 
no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir 

especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante 
o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU), 
o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida 

dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de 
valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 

  
Data de referência Valor do débito (R$) 

28/02/2014 53,46 

28/02/2014 2.233,55 

28/02/2014 79,20 

28/02/2014 13,48 

16/04/2014 2.588,62 

16/04/2014 53,46 

16/04/2014 12,11 

12/05/2014 2.873,70 

12/05/2014 20,48 

12/05/2014 91,12 

12/05/2014 106,92 

30/05/2014 26,96 

30/05/2014 88,42 

30/05/2014 2.982,25 

30/05/2014 133,65 

07/07/2014 40,76 

07/07/2014 3.164,01 

08/07/2014 41,00 

08/07/2014 80,19 

31/07/2014 342,92 

31/07/2014 2.257,40 

01/08/2014 40,69 

01/08/2014 240,57 

01/09/2014 864,07 

01/09/2014 5.132,53 

09/09/2014 53,00 

09/09/2014 1.229,58 

01/10/2014 1.743,69 

01/10/2014 6.548,18 

02/10/2014 239,63 

02/10/2014 1.737,45 

03/11/2014 1.624,71 

03/11/2014 8.446,39 

03/11/2014 2.432,43 

03/11/2014 380,09 

28/11/2014 2.726,46 

28/11/2014 535,47 

01/12/2014 10.586,58 

01/12/2014 1.336,65 

14/01/2015 2.646,27 

14/01/2015 9.590,92 

14/01/2015 1.390,18 

14/01/2015 453,81 
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Data de referência Valor do débito (R$) 

09/02/2015 1.108,06 

09/02/2015 12.876,76 

10/02/2015 565,59 

10/02/2015 3.047,22 

03/03/2015 1.882,20 

03/03/2015 8.607,37 

03/03/2015 2.646,27 

03/03/2015 562,23 

02/04/2015 10.368,73 

02/04/2015 4.276,80 

02/04/2015 649,87 

02/04/2015 357,48 

05/05/2015 6.147,90 

05/05/2015 11.162,53 

05/05/2015 612,26 

05/05/2015 1.773,59 

12/06/2015 1.661,44 

12/06/2015 10.153,59 

15/06/2015 411,88 

15/06/2015 6.361,74 

03/07/2015 2.160,30 

03/07/2015 12.548,25 

06/07/2015 728,36 

06/07/2015 7.618,05 

05/08/2015 1.221,30 

05/08/2015 9.270,30 

06/08/2015 515,91 

06/08/2015 6.629,04 

31/08/2015 1.664,39 

31/08/2015 917,14 

31/08/2015 8.652,15 

31/08/2015 2.592,81 

14/10/2015 240,57 

14/10/2015 288,15 

 
9.3. aplicar a Leitão & Avanza Ltda.-ME, Danillo Leitão Gama e André Carvalho de Oliveira Avanza, 

individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no 
valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para 

comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento 
das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos 
efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

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

9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicia l, 
o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da 
Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 

15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre 
cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem 

prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela 
implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 

9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis para conhecimento e 

ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3º, 
da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências 

cabíveis. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11479-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

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

ACÓRDÃO Nº 11480/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 043.339/2018-2. 

2. Grupo II - Classe de Assunto:  II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Carlos Alberto Nery Matias (037.390.902-00) e José Antônio Nogueira de Sousa 

(324.570.492-53). 

4. Entidade: Município de Santana - AP. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Rogerio Baia de Sousa (OAB/SC 49.718-A). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. 

José Antônio Nogueira de Sousa e Carlos Alberto Nery Matias, ex-prefeito e ex-vice-prefeito de 
Santana/AP, respectivamente, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1583/2008 (Siconv 
702381); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. acolher as justificativas do Sr. Carlos Alberto Nery Matias (037.390.902-00), ex-vice-prefeito de 
Santana/AP; 

9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Antônio Nogueira de Sousa (324.570.492-53), ex-prefeito 

de Santana/AP, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os 
arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 

9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da 
Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 329.426,68 (trezentos 
e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), com a fixação do prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, 
da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida 

aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a 
partir de 19/2/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatida, na 
oportunidade, a quantia de R$ 21.158,02 (vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e dois centavos), 

corrigida a partir de 9/12/2009; 
9.4. aplicar ao Sr. José Antônio Nogueira de Sousa (324.570.492-53) a multa prevista no art. 57 da 

Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data 

deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em 
vigor; 

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

9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para 

cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos 
termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da 

primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, 
devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na 
legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento 

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

Amapá, 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. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11480-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo (Relator) e Jorge 

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

ACÓRDÃO Nº 11481/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 003.674/2019-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VI - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará (07.288.905/0001-58). 

4. Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 
8. Representação legal: 

8.1. Bruno Luis Magalhaes Ellery (OAB/CE 24636) e outros, representando Conselho Regional de 
Farmácia do Estado do Ceará. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre irregularidades ocorridas na gestão 

do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará (CRF/CE) relativas ao biênio 2018-2019. 

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

9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 
235 e 237, VI, e parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. aplicar ao Sr. Francisco Jandry Barreto do Nascimento, presidente do Conselho Regional de 

Farmácia do Estado do Ceará à época dos fatos, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que 

comprove perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro 
Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser prolatado até a data do efetivo 
recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, 
c/c o art. 219, II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 

9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do RI/TCU, 
caso seja do interesse do responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo 
sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de 

pagamento, 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 RI/TCU;  

9.5. dar ciência ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará e ao Conselho Federal de 
Farmácia que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos; e 

9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do RI/TCU deste Tribunal, após a adoção 
das medidas quanto à cobrança executiva da multa proposta. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11481-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11482/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.949/2021-1. 
2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Atos de Admissão. 

3. Interessados: Brenda Mara Batista Arruda (001.603.241-14); Fabiola Louise Pereira da Silva 
(093.325.476-88); Raoni Talamonte Almeida Goncalves (998.703.391-15). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela Caixa Econômica Federal. 

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

9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Brenda Mara Batista Arruda (5306/2020, peça 4), 
Fabiola Louise Pereira da Silva (5310/2020, peça 5) e Raoni Talamonte Almeida Goncalves (5305/2020, 
peça 3), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU; 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da ação civil pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito os atos de 

admissão, fazendo os ajustes devidos no sistema e-Pessoal; 
9.3. dar ciência desta deliberação à entidade de origem e aos interessados; 
9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11482-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11483/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 010.306/2017-0. 
2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial 

3. Responsável/Interessado: 
3.1. Responsável: José Franklin Lopes Filho (135.534.882-04). 

3.2. Interessado: Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 
4. Entidade: Município de Uarini/AM. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

8. Representação legal: 
8.1. Aldenize Magalhães Aufiero (1874/OAB-AM) e outros, representando Francisco Togo Soares. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 
do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA relativamente à aplicação de recursos repassados ao 

município de Uarini/AM, para execução de ações de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social 
Especial (PSE) no exercício de 2008. 
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ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator, em: 
9.1. excluir o Sr. Francisco Togo Soares deste processo; 

9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Franklin Lopes Filho em 
resposta ao ofício 702/2017-TCU/Secex-PI, de 29/6/2017 (peça 9); 

9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 

e 23, inciso III, dessa lei, as contas do Sr. José Franklin Lopes Filho, condenando-o 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-lhe o prazo de quinze dias, 
para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso 

III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU: 
  

Data de ocorrência Valor (R$) 

1/10/2008 7.650,00 

11/11/2008 1.250,00 

22/12/2008 4.500,00 

30/12/2008 7.320,00 

 

9.4. aplicar ao Sr. José Franklin Lopes Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 
267 do RI/TCU, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da 

notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do RI/TCU), o recolhimento da dívida 
aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.5. autorizar também, caso requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, 
§§ 1º e 2º do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, 
corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando- lhes o prazo de quinze dias, a 

contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira 
parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, 

devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do 
débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável 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 RI/TCU; 
9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, 

caso não atendidas as notificações; 
9.7. em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta 

deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas. 

9.8. enviar cópia do acórdão que vier a ser proferido ao responsável, à prefeitura municipal de 
Uarini/AM, ao Ministério da Cidadania e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para ciência, 

informando-lhes que a deliberação que vier a ser proferida, acompanhada do relatório e do voto que a 
fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11483-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 11484/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 019.575/2015-7. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto:  Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis/Interessados: 
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3.1. Responsáveis: Achilles Tasso Brito Ferreira (063.341.708-48); Almir dos Santos Ocampos 

(202.390.419-68); Carlos Magno Ramos (365.470.506-53); João Robério Tavares Abílio (224.217.853-91); 
Jose Gentil (013.841.203-00); Maria Eugênia de Aquino (150.205.921-53); Nilton Valdir Locatelli 

(334.737.819-91); Sebastião Jander de Siqueira (010.248.416-34); Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda. 
(em recuperação judicial - 05.782.974/0001-98). 

4. Interessados: Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); município de Ouro Preto do Oeste 

- RO. 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: 

8.1. Mirele Rebouças de Queiroz Juca (OAB/RO 3193) e outros, representando Almir dos Santos 
Ocampos e Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda.; 

8.2. Cláudio Henrique Correa, representando Carlos Magno Ramos. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto 

Ministério da Integração Nacional relativa ao convênio 1253/2001, que teve por objeto a construção de 
galerias de águas pluviais e de pavimentação em localidades do município Ouro Preto do Oeste/RO. 

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

9.1. considerar revéis os responsáveis Achilles Tasso Brito Ferreira, João Robério Tavares Abílio e 

Nilton Valdir Locatelli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, conforme o art. 12, § 
3º, da Lei 8.443/1992; 

9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Carlos Magno 
Ramos, Almir dos Santos Ocampos, José Gentil, Maria Eugênia de Aquino e Sebastião Jander de Siqueira 
quanto à irregularidade referente à realização de serviços de drenagem sem a concomitante pavimentação; 

9.3. arquivar o processo em relação à Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda., Achilles Tasso Brito 
Ferreira, João Robério Tavares Abílio, Nilton Valdir Locatelli, sem julgamento de mérito, por ausência de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do RI/TCU; 
9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Carlos Magno Ramos em relação às 

irregularidades de inexecução de obras de drenagem e pavimentação prevista no convênio 1253/2001; 

9.5. julgar regulares, nos termos dos arts. 1º, I, 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, I, da 
mesma lei, as contas dos responsáveis Almir dos Santos, José Gentil, Maria Eugênia de Aquino e Sebastião 

Jander de Siqueira, com expedição de quitação. 
9.6. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, “c”, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 

e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1º, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Carlos Magno 

Ramos e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze ) 
dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o 

recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros 
de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na 
legislação em vigor: 

  
VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

388.528,08 26/4/2004 

 
9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, 

§§ 1º e 2º, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, 
corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira 

parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais 
parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, 

no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de 
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comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do § 2º do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 
9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a 

cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República do Estado de 

Rondônia, em cumprimento ao § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992; 

9.10. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, 
informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de 

deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no 
endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11484-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 11485/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 022.086/2019-6. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: 

3.1. Responsáveis: Fundação Seridó Central - Fusec (02.067.427/0001-32); Sérgio Banhos Teixeira 
(422.709.444-53); João Madson Bezerra Costa (914.421.254-20). 

4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
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: 

8.1. Fernanda Tavares Barreto (OAB-RN 10.876) e outros, representando Fundação Seridó Central e 
Sérgio Banhos Teixeira; 

8.2. José Augusto Delgado (OAB-RN 7.490) e outros, representando João Madson Bezerra Costa. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada Fundo Nacional 

de Saúde referente ao convênio 1869/2005 (Siafi 542098), celebrado com a Fundação Seridó Central, que 
tinha por objeto a aquisição de medicamentos e materiais odontológicos para a população carente da região 
do Seridó/RN. 

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

9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Sérgio Banhos Teixeira, Sr. João Madson Bezerra Costa e 
da Fundação Seridó Central (Fusec); 

9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Sérgio Banhos Teixeira, do Sr. João Madson 

Bezerra Costa e da Fundação Seridó Central (Fusec), dando-lhes quitação neste processo; 
9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNS e aos responsáveis, informando que o inteiro teor da presente 

deliberação, acompanhado do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponíve l, 
no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 

9.4. arquivar os presentes autos e encerrar o processo. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11485-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 97 

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

ACÓRDÃO Nº 11486/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.107/2021-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Gleide Peres de Araujo (447.659.676-20). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor da Sra. Gleide Peres de Araujo, 

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

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Gleide Peres de Araujo (447.659.676-20), 
recusando seu registro; 

9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que dê ciência desta 

deliberação à interessada; 
9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 

interessada, os “quintos” ou “décimos” de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 
9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos 
termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinár io 

638.115, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11486-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11487/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.092/2021-5. 

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

3.1. Interessado: Anagela Aparecida Silveira Sá (392.681.101-30). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor da Sra. Anagela Aparecida 

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

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Anagela Aparecida Silveira Sá (392.681.101-30), 
recusando seu registro; 

9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que dê ciência desta 

deliberação à interessada; 
9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 

interessada, os “quintos” ou “décimos” de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 
9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos 
termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinár io 

638.115, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11487-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11488/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 040.375/2018-8 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81) 
3.2. Responsável: Arthur Bomfim Galdino de Araújo (051.322.284-70) 
4. Órgão: Prefeitura Municipal de Pocinhos/PB 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 
8. Representação legal: Raphael Sarmento Fernandes (OAB/PB 17.319) e Paulo Ítalo de Oliveira 

Vilar (OAB/PB 14.233). 
9. Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

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

ante as razões expostas pelo relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 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 
RITCU, julgar irregulares as contas do Arthur Bomfim Galdino de Araújo (051.322.284-70), condenando-
o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, 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 RITCU), o recolhimento 
da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e 

acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma 
prevista na legislação em vigor: 
  

Data Valor 

10/4/2012 1.844,93 

11/4/2012 613,95 

12/4/2012 12.885,00 

14/5/2012 9.444,00 

21/5/2012 26.939,50 

28/5/2012 598,50 
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Data Valor 

3/7/2012 15.929,94 

4/7/2012 3.101,12 

20/7/2012 2.570,00 

10/8/2012 18.409,50 

10/9/2012 6.180,00 

12/9/2012 11.110,00 

16/10/2012 10.991,00 

17/10/2012 1.178,00 

18/10/2012 1.550,00 

31/10/2012 3.097,00 

7/11/2012 21.599,00 

22/11/2012 1.650,00 

 

9.2. aplicar ao sr. Arthur Bomfim Galdino de Araújo multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil 
reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, 
a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do RITCU), 

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

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

caso não seja atendida a notificação; 

9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, o 
parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os 
correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; 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. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento 
antecipado do saldo devedor; 

9.6. dar ciência da presente deliberação 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 RITCU; e 
9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de 

Pocinhos/PB. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11488-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11489/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 004.452/2010-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria (monitoramento) 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Roger Aragon de Moraes Marinho (035.901.433-04); Sergio Ibiapina Ferreira 

Costa (016.706.973-04) 
3.2. Responsável: Lauro Oliveira Viana (718.405.753-87). 

4. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 
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8. Representação legal: Arianne Beatriz Fernandes Ferreira (OAB/PI 7.343) e outros, representando 

Sergio Ibiapina Ferreira Costa. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade 
Federal do Piauí, objeto, anteriormente, dos Acórdãos 3.180/2012-2ª Câmara, 3.092/2015-Plenário e 
10.412/2020-1ª Câmara, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fulcro nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. aplicar ao sr. Lauro Oliveira Viana, em face do descumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 

3.092/2015-Plenário, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais); 
9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, 

perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a 
partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 

9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que promova, caso não comprovado o 

tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste 
Acórdão sobre os vencimentos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos 

termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da 

multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pelo responsável e inviabilizado o 

desconto em folha da dívida; 
9.5. determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 

9.5.1. proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida 
no MS 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga ao sr. Sergio 
Ibiapina Ferreira Costa e às pensionistas do sr. Roger Aragon de Moraes Marinho, mediante sua 

compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas 
estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, a exemplo da Lei 

13.325/2016; 
9.5.2. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores 

pagos a título de URP ao sr. Sergio Ibiapina Ferreira Costa e às pensionistas do sr. Roger Aragon de Moraes 

Marinho em desconformidade com a sistemática indicada no item precedente, promovendo, na sequência, 
nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao erário; 

9.5.3. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema 
e-Pessoal ato de alteração de aposentadoria para o sr. Sergio Ibiapina Ferreira Costa, escoimado da 
irregularidade. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11489-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11490/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.025/2021-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessado: Raimundo Harles Oliveira Carneiro (115.987.352-68). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

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

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

Trabalho da 8ª Região, 

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Raimundo Harles Oliveira Carneiro, 

recusando seu registro; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

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

9.3.2.  promova, na rubrica atribuída ao sr. Raimundo Harles Oliveira Carneiro a título de “quintos”, 
o destaque da fração de 1/5 de FC-4, decorrente do exercício da função comissionada posteriormente a 
8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, 

conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 
9.3.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

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

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

Raimundo Harles Oliveira Carneiro teve ciência desta deliberação; 
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11490-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11491/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 007.035/2010-1. 
1.1. Apensos: 028.239/2010-5; 011.099/2007-9; 012.158/2012-7 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Recurso de Reconsideração) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16) 

3.2. Responsáveis: Consuelo Cozac (143.775.861-49); Coopersat - Cooperativa Rádio Táxi de 
Autosserviços e Turismo Ltda. (01.059.967/0001-01); Henrique Moraes Bogea (534.309.307-82); José 
João Matos (064.601.003-49); Marconi José Carvalho Ramos (249.410.693-15); Zenildo Oliveira dos 

Santos (125.828.673-49) 
3.3. Recorrente: Consuelo Cozac (143.775.861-49). 

4. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Fabiano Zanella Duarte (OAB/MA 17.253), Thyanne Araújo Freitas Ribeiro 
(OAB/MA 8.547), Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527), José Carlos de Matos (OAB/DF 
10.446), Antônio Augusto Pires Brandao (OAB-PI 12.394), Rafael Papini Ribeiro (OAB/DF 56.104), 

Sérgio Henrique Furtado Coelho Filho (OAB/DF 59.700) e outros. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Consuelo 
Cozac ao Acórdão 6.255/2021-1ª Câmara, 

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

diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Consuelo Cozac para, no mérito, rejeitá-

los; 
9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, à Superintendência Estadual da Fundação Nacional 

de Saúde no Maranhão (Suest/MA) e à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das 

providências que entenderem pertinentes. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11491-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11492/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.019/2021-6. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessada: Adriana Stangler (644.382.440-72). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, 

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Adriana Stangler, recusando seu 
registro; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que: 

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

administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 
Regimento Interno desta Corte; 
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9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

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

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

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

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11492-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11493/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 022.283/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessado: Carlos Becker de Aquino (432.750.109-30). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 

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

Trabalho da 12ª Região, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

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

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

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que: 

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

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

9.3.2.  promova o destaque da parcela excedente de “quintos” incorporados pelo sr. Carlos Becker de 

Aquino, relativa ao exercício da função comissionada FC-5 posteriormente a 8/4/1998, e transforme-a em 
parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 
9.3.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

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

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

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

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

novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos. 
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10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11493-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11494/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.594/2021-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 
3. Interessado: Edemilson de Castro (066.114.449-63). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 

Federal, 

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Edemilson de Castro; 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 

interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Edemilson de Castro. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11494-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11495/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.636/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 

3. Interessado: Petrius Lopes Pereira (911.102.701-00). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Petrius Lopes Pereira; 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 
interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Petrius Lopes Pereira. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11495-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11496/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.806/2021-8. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 
3. Interessada: Denise do Nascimento Bilotti (038.151.849-32). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 
Federal, 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Denise do Nascimento Bilotti; 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 
interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Denise do Nascimento Bilotti. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11496-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11497/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.829/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 

3. Interessado: Gilberto de Araujo Fernandes (002.246.377-11). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 

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

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

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

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 

interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Gilberto de Araujo Fernandes. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11497-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11498/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.952/2021-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 
3. Interessado: Alaercio Pereira de Lima (812.044.266-00). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 
Federal, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Alaercio Pereira de Lima; 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 
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interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Alaercio Pereira de Lima. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11498-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11499/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.882/2021-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 

3. Interessada: Neuzita Marinho Bispo (340.736.471-72). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 

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

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Neuzita Marinho Bispo; 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 

interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Neuzita Marinho Bispo. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11499-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11500/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.697/2021-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 
3. Interessada: Nathalia Rodrigues Lopes (011.740.751-80). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 

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

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Nathalia Rodrigues Lopes; 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 

interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Nathalia Rodrigues Lopes. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11500-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11501/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 025.047/2021-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 
3. Interessada: Jaqueline Gomes Bandeira (018.657.410-00). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 
Federal, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Jaqueline Gomes Bandeira; 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 
interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Jaqueline Gomes Bandeira. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11501-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 109 

ACÓRDÃO Nº 11502/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.661/2021-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 

3. Interessada: Deise Christiane Silva dos Reis (570.189.281-68). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 

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

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Deise Christiane Silva dos Reis; 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 

interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Deise Christiane Silva dos Reis. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11502-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11503/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.956/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Admissão 
3. Interessada: Cristiane Lopes de Oliveira (752.704.985-53). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 
Federal, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Cristiane Lopes de Oliveira; 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 
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interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Cristiane Lopes de Oliveira. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11503-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11504/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 034.123/2020-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão Civil 

3. Interessada: Amelia Cunha Rio Lima Costa (433.404.233-34). 
4. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Fundação Universidade 

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

com fulcro nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, 

em: 
9.1. considerar legal o ato de pensão civil cadastrado no sistema e-Pessoal sob o número 5004/2020, 

de interesse da sra. Amelia Cunha Rio Lima Costa, ordenando seu registro; 
9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil cadastrado no sistema e-Pessoal sob o número 5000/2020, 

também de interesse da sra. Amelia Cunha Rio Lima Costa, recusando seu registro; 

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

9.4. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 
9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

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

9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Amelia Cunha Rio Lima Costa, alertando-a 
de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a 
exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 

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

9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, 
que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este 
Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11504-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11505/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 011.083/2018-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81) 

3.2. Responsáveis: Jacó Moreira Maciel (024.710.734-41); Prefeitura Municipal de Queimadas - PB 
(08.742.264/0001-22). 

4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Queimadas - PB. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

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

8. Representação legal: John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes - OAB/PB 1.663, representando 
Jacó Moreira Maciel. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não 
comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte Escolar, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. julgar irregulares as contas do sr. Jacó Moreira Maciel, condenando-o ao pagamento das quantias 
abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas 

correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, 
inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 
  

Valor (R$) Data 

36.260,00 27/8/2014 

34.006,00 27/1/2014 

9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que 

trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 
9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de 

acordo com o valor indicado: 

  
Responsável Valor (R$) 

Jacó Moreira Maciel 10.000,00 

9.4. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 
8.443/1992, de acordo com o valor indicado: 

  
Responsável Valor (R$) 

Jacó Moreira Maciel 15.000,00 

9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a constar da data das notificação, para que o responsável de que 
tratam os subitens 9.3. e 9.4. deste acórdão, comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", 

e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas 
monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo 
recolhimento, na forma da legislação em vigor; 

9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas de que tratam os subitens 9.1., 9.3. e 9.4. deste acórdão, 
caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.7. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento nos 
art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno, para que o Município de 
Queimadas/PB efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo relacionadas 
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aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente a partir das 

datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 
  

Valor (R$) Data 

   694,00 27/1/2014 

1.043,30 9/5/2014 

   267,60 13/5/2014 

   920,00 9/6/2014 

   933,21 29/7/2014 

   740,00 27/8/2014 

1.310,90 8/10/2014 

   432,96 14/11/2014 

   267,60 11/12/2014 

9.8. informar ao Município de Queimadas/PB que a liquidação tempestiva do débito atualizado 

monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-
se-lhe quitação, nos termos do § 4º do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência 

dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito 
a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 

9.9. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas 

mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os 
responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo 

devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 
9.10. determinar a constituição de apartado para a continuidade do feito em relação ao Município de 

Queimadas/PB; 

9.11. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 
16, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11505-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11506/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.499/2021-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessado: Ivo Montenegro (281.087.951-68). 

4. Órgão: Tribunal de Contas da União. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

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

União, 

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do sr. Ivo Montenegro, recusando seu registro; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, 

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

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

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

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Ivo Montenegro, alertando-o de que o efeito suspensivo 

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

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

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

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11506-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11507/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.500/2021-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessado: Eleison Jacinto Pereira (004.599.501-00). 
4. Órgão: Tribunal de Contas da União. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria promovida pelo Tribuna l 

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

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de alteração da aposentadoria do sr. Eleison Jacinto Pereira, recusando seu 

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

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar à Secretaria Geral de Administração desta Corte que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Eleison Jacinto Pereira, alertando-o de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução 

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

interessado teve ciência desta deliberação; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 114 

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

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11507-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11508/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 022.171/2016-9. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Fábio Henrique Santana de Carvalho (413.302.005-78); Tocqueville Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (07.213.865/0001-85) 

3.2. Recorrente: Fábio Henrique Santana de Carvalho (413.302.005-78). 
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: 
8.1. Fábio José da Silva (11.116/OAB-SE) e outros, representando Fábio Henrique Santana de 

Carvalho. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pelo Sr. Fábio Henrique 
Santana de Carvalho ao Acórdão 9.429/2021-1ª Câmara, 

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

ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. dar ciência ao embargante de que a oposição reiterada de embargos de declaração com nítido 
caráter protelatório: 

9.2.1. implica o recebimento de futuras impugnações dessa espécie como mera petição, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 287, § 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, o que não suspenderá a 
consumação do trânsito em julgado do Acórdão 9.030/2017-1ª Câmara; e 

9.2.2. poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, 
nos termos da jurisprudência desta Corte de Contas; 

9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11508-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11509/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.525/2021-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 
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3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Samuel Behling Ludtke (031.757.720-48). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 

âmbito da Caixa Econômica Federal, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Samuel Behling Ludtke 

(031.757.720-48); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 
interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11509-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11510/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.660/2021-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Joicelene Batista da Silva (006.074.322-09). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 
âmbito da Caixa Econômica Federal, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da Sra. Joicelene Batista da Silva 
(006.074.322-09); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
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9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 
interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação à interessada. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11510-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11511/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.602/2021-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Mauro Gehrke Westphal (024.549.250-01). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 

âmbito da Caixa Econômica Federal, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Mauro Gehrke Westphal 

(024.549.250-01); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 
interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11511-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11512/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 022.138/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Delacy Ferreira da Cruz (343.088.737-20). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
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5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 

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

âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em favor do Sr. Delacy Ferreira da Cruz, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Delacy Ferreira da Cruz (343.088.737-20), 

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

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

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

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

interessado teve ciência desta deliberação; 

9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 
comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11512-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11513/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.180/2021-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Maria de Fatima Mulato Lima (073.622.263-49). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

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

âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em favor da Sra. Maria de Fatima Mulato Lima, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria de Fatima Mulato Lima (073.622.263-49), 
recusando seu registro; 

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

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que: 

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

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

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

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

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 

comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11513-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11514/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.624/2021-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Marlene Therezinha Zanchi (166.981.502-15). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 

âmbito da Caixa Econômica Federal, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da Sra. Marlene Therezinha Zanchi 

(166.981.502-15); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 
interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
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9.2.2. dê ciência desta deliberação à interessada. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11514-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11515/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.626/2021-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Jose Luiz Ferreira Vilela Junior (319.397.378-50). 

4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 
âmbito da Caixa Econômica Federal, 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Jose Luiz Ferreira Vilela Junior 
(319.397.378-50); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 

interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11515-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11516/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 023.130/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Waldir Garcia (855.478.408-15). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

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

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

âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em favor do Sr. Waldir Garcia, 

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Waldir Garcia (855.478.408-15), recusando seu 

registro; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

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

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

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

9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 
comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11516-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11517/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.846/2021-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Vitor Jardim de Menezes (075.840.437-98). 

4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 
âmbito da Caixa Econômica Federal, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 
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9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Vitor Jardim de Menezes 

(075.840.437-98); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 
interessado indicado no item 9.1 acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11517-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11518/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 025.208/2021-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Divaldo de Melo Araujo Junior (079.399.674-01). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 
âmbito da Caixa Econômica Federal, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Jose Luiz Ferreira Vilela Junior 
(319.397.378-50); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 

interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11518-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11519/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.920/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 
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3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Gabriela Ladeira Calvo Mendes dos Santos (055.535.486-59). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 

âmbito da Caixa Econômica Federal, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da Sra. Gabriela Ladeira Calvo Mendes dos 

Santos (055.535.486-59); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 
interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação à interessada. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11519-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11520/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 022.992/2021-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Mirian Borges Gobbi (078.872.708-71). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP em favor da Sra. Mirian Borges 
Gobbi, 

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Mirian Borges Gobbi (078.872.708-71), 

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

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 

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

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

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

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

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 

comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11520-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11521/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.899/2021-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Mayara Vieira Silva (080.492.596-84). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 

âmbito da Caixa Econômica Federal, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da Sra. Mayara Vieira Silva 

(080.492.596-84); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à 
interessada indicada no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação à interessada. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11521-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11522/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.711/2021-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Joao Felippe Moura Barros (027.135.992-70). 

4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 
âmbito da Caixa Econômica Federal, 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Joao Felippe Moura Barros 
(027.135.992-70); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 

interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 
como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 

9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11522-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11523/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 023.903/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ana Lucia Vera Martins (075.561.098-95). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

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

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP em favor da Sra. Ana Lucia Vera 
Martins, 

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Ana Lucia Vera Martins (075.561.098-95), 
recusando seu registro; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 

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

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

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

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

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

9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função  

comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11523-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11524/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.928/2021-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Marli Massae Uyeda Ferreira (089.171.748-09). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no 
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em favor da Sra. Marli Massae Uyeda Ferreira, 

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

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Marli Massae Uyeda Ferreira (089.171.748-09), 
recusando seu registro; 

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

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
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9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 

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

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

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

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

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

9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 

comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11524-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11525/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 022.890/2021-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Rochele Beresniak Shucster (349.480.900-34). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no 
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em favor da Sra. Rochele Beresniak Shucster,  

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

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Rochele Beresniak Shucster (349.480.900-34), 
recusando seu registro; 

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

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que: 

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

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

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

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

interessada teve ciência desta deliberação; 
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9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 

comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11525-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11526/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.555/2021-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Elayne Melo Canto e Silva (088.017.668-74). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no 
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em favor da Sra. Elayne Melo Canto e Silva, 

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

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Elayne Melo Canto e Silva (088.017.668-74), 
recusando seu registro; 

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

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 

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

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

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

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

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.4. esclarecer ao órgão jurisdicionado que, nos termos do § 9º do art. 201 da CF/1988, o tempo de 

atividade privada prestado perante o Regime Geral de Previdência Social - RGPS somente poderá ser 
considerado para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS se houver 
a comprovação do recolhimento do período de contribuição previdenciária correspondente. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11526-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11527/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 023.769/2021-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Maria Teresa Lima Dalge (230.388.373-34). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

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

âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em favor da Sra. Maria Teresa Lima Dalge, 

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Teresa Lima Dalge (230.388.373-34), 

recusando seu registro; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

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

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

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

9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 
comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11527-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11528/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 023.867/2021-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Heloísa Helena de Araújo (260.648.120-87). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no 

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS em favor da Sra. Heloísa Helena de Araújo, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Heloísa Helena de Araújo (260.648.120-87), 

recusando seu registro; 
9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS que dê ciência desta deliberação 

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

interessada, os “quintos” ou “décimos” de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 

9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos 
termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinár io 

638.115, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11528-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11529/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 023.840/2021-8. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Miriam Ramos Gonzalez da Motta (530.910.780-00). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

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

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

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

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS em favor da Sra. Miriam Ramos Gonzalez da 

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

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Miriam Ramos Gonzalez da Motta 

(530.910.780-00), recusando seu registro; 
9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS que dê ciência desta deliberação 

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

interessada, os “quintos” ou “décimos” de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 

9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos 
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termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinár io 

638.115, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11529-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11530/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 023.400/2021-8. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessada: Leuza Maria Bastos Rissi (105.972.648-30). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região, 

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Leuza Maria Bastos Rissi, recusando 
seu registro; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que: 

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

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

9.3.2. promova, no valor inicial do benefício previdenciário atribuído à sra. Leuza Maria Bastos Rissi: 

9.3.2.1. a imediata supressão da Gratificação de Atividade Externa (GAE), instituída pela Lei 
11.416/2006, haja vista a incompatibilidade da vantagem, nos termos do art. 16, § 2º, da norma, com 

parcelas de “quintos” incorporados; 
9.3.2.2. a supressão gradual, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário 638.115, do valor correspondente à parcela de 1/5 da FC-5, decorrente do exercício da 

função comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida 
pelos reajustes futuros dos proventos; 

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

9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. 
Leuza Maria Bastos Rissi teve ciência desta deliberação; 

9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11530-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11531/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-019.027/2021-4. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Rose Mari Nery Rowe (407.666.320-91). 
4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

8. Representação legal: não há. 

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

deferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a ex-servidora daquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Rose Mari Nery Rowe, negando 
registro ao correspondente ato; 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicia l 
transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Rose Mari Nery Rowe, alertando-a de que o 
efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da 
devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam 

providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11531-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11532/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-018.994/2021-0. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Silvane Lia Gonzaga de Oliveira Pinto Bueno (442.819.519-20). 

4. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - TRE/PR. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais - Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

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

deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em benefício da Sra. Silvane Lia Gonzaga de Oliveira 

Pinto Bueno, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Silvane Lia Gonzaga de Oliveira 
Pinto Bueno, negando registro ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicia l 
transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 

9.3.2 dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Silvane Lia Gonzaga de Oliveira Pinto Bueno, 
alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU 

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11532-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11533/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-018.996/2021-3. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Raquel Santos Herold (459.297.340-20). 
4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais - Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

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

emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em benefício da Sra. Raquel Santos Herold. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Raquel Santos Herold, negando 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicia l 
transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Raquel Santos Herold, alertando-a de que o 
efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da 
devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam 

providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11533-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11534/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-023.135/2021-2. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Monica de Oliveira Pinheiro Boente (003.204.257-46). 

4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

deferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região a ex-servidora daquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Monica de Oliveira Pinheiro 
Boente, negando registro ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em função 

comissionada exercida após 8/4/1998, transformando-as 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 STF no RE 638.115/CE; e 

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Monica de Oliveira Pinheiro Boente, 
alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU 

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11534-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11535/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-022.720/2021-9. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Maira Jussara dos Santos (249.352.715-15). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 

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

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

8. Representação legal: não há. 

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

deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA em benefício da Sra. Maira Jussara dos 
Santos, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Maira Jussara dos Santos, 

negando registro ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da notificação deste Acórdão, que: 

9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicia l 

transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 
9.3.2 dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maira Jussara dos Santos, alertando-a de que 

o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da 

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11535-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11536/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo: TC-022.205/2021-7. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Neli Gomes Pereira (414.242.204-91). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN a ex-servidora daquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Neli Gomes Pereira, negando 
registro ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em função 

comissionada exercida após 8/4/1998, transformando-as 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 STF no RE 638.115/CE; e 

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Neli Gomes Pereira, alertando-a de que o 
efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da 

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11536-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11537/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo: TC-022.137/2021-1. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Rogerio Lima de Senna Dias (636.421.747-87). 

4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

Benefícios Sociais - Sefip. 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em benefício do Sr. Rogerio Lima de Senna Dias, 
que ocupou o cargo de analista judiciário naquele órgão. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Rogerio Lima de Senna Dias, 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos do Sr. Rogerio Lima de Senna Dias, nos moldes 
da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 

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

providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11537-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11538/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-023.275/2021-9 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Orli Barbosa de Queiroz Cavalcante (337.334.901-00). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS em benefício da Sra. Orli Barbosa de 
Queiroz Cavalcante, que ocupou o cargo de Analista Judiciário naquele órgão. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Orli Barbosa de Queiroz 

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

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da notificação deste Acórdão, que: 

9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em função 
comissionada exercida entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicia l 

transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Orli Barbosa de Queiroz Cavalcante, 

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

referida ciência. 
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10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11538-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11539/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo: TC-022.478/2021-3. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Regina Estela da Silva Blanco (838.871.138-53). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

Benefícios Sociais - Sefip. 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região a ex-servidora daquele órgão. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Regina Estela da Silva Blanco, 

negando registro ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 
da notificação deste Acórdão, que: 

9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em função 

comissionada exercida após 8/4/1998, transformando-as 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 STF no RE 638.115/CE; e 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Regina Estela da Silva Blanco, alertando-a 

de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime 

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

ciência. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11539-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11540/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-022.743/2021-9 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Elizabeth Vecchi (599.629.418-49). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
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5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP em benefício da Sra. Elizabe th 

Vecchi, que ocupou o cargo de Técnico Judiciário naquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Elizabeth Vecchi, negando 
registro ao correspondente ato; 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicia l 
transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Elizabeth Vecchi, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 
valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11540-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11541/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-023.154/2021-7. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Cassia Aparecida do Prado Iwamoto (267.343.541-72). 

4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

deferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em benefício da Sra. Cassia Aparecida do Prado 
Iwamoto. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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: 
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9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Cassia Aparecida do Prado 

Iwamoto e negar registro ao correspondente ato; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, 

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 

9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, 
sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, 

do Regimento Interno/TCU; 
9.3.2. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos da aludida interessada, desde que a hipótese não 
seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 

638.115/CE; 
9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Cassia Aparecida do Prado Iwamoto, 

alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU 

não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os 
recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da 

referida ciência; 
9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que novo ato de concessão de aposentadoria 

a favor da Sra. Cassia Aparecida do Prado Iwamoto deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, 

livre das irregularidades apontadas, e ser submetido a este Tribunal nos termos da IN/TCU 78/2018. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11541-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11542/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-022.678/2021-2. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Ana Conceição Calasans de Santana (144.497.305-34). 

4. Órgão: Ministério da Economia. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

deferida pelo Ministério da Economia a ex-servidora daquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Ana Conceição Calasans de 
Santana, negando registro ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Ministério da Economia, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste 

Acórdão, que: 
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9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, 

sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, 
do Regimento Interno/TCU; 

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

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 
9.4. esclarecer ao Ministério da Economia que novo ato de concessão de aposentadoria em favor da 

Sra. Ana Conceição Calasans de Santana deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da 
irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11542-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11543/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo: TC-023.381/2021-3. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Deize Serafim (493.536.759-87). 

4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC em benefício da Sra. Deize Serafim. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Deize Serafim, negando registro 

ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da notificação deste Acórdão, que: 

9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato de aposentadoria ora impugnado, 

sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, 
do Regimento Interno/TCU; 

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

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 
9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que novo ato de concessão de 

aposentadoria em favor da Sra. Deize Serafim deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre 
da irregularidade verificada, e submetido a este Tribunal nos termos da IN/TCU 78/2018. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11543-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11544/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo: TC-023.740/2021-3. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessado: Edemilson de Queiroz (549.316.147-87). 
4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região a ex-servidor daquele órgão. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Edemilson de Queiroz, negando 

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

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
notificação deste Acórdão, que: 

9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em função 
comissionada exercida após 8/4/1998, transformando-as 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 STF no RE 638.115/CE; e 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Edemilson de Queiroz, alertando-o de que o 

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11544-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11545/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-023.754/2021-4. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Elaine Cristina Patriota (048.947.368-70). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 

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

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

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

de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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 benefício da Sra. Elaine Cristina Patriota, 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da notificação deste Acórdão, que: 

9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções 
comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicia l 
transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 

9.3.2 dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Elaine Cristina Patriota, alertando-a de que o 

efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da 
devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam 

providos, e encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11545-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11546/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-023.627/2021-2. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Sonia Evangelista de Avelar (083.840.375-15). 
4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

8. Representação legal: não há. 

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

deferido pelo Instituo Nacional do Seguro Social em benefício da Sra. Sonia Evangelista de Avelar.  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Sonia Evangelista de Avelar, 
negando registro ao correspondente ato; 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
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9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos da aludida interessada, desde que a hipótese não 
seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 

638.115/CE; 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Sonia Evangelista de Avelar, alertando-a de 

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11546-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11547/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-023.637/2021-8 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessado: Elmar Daniel da Fonseca (448.916.956-68). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/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 Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais - Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

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

deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG em benefício do Sr. Elmar Daniel da 

Fonseca, que ocupou cargo de Técnico Judiciário naquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª 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. Elmar Daniel da Fonseca, negando 
registro ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da notificação deste Acórdão, que: 
9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções 

comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos do Sr. Elmar Daniel da Fonseca, desde que a 
hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 

638.115/CE; 
9.3.2 dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o que o efeito suspensivo 

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

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11547-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11548/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo: TC-024.076/2021-0. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Paulo Barbosa de Almeida (021.526.492-49). 
4. Órgão: Ministério da Saúde. 

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

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

8. Representação legal: não há. 

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

deferida pelo Ministério da Saúde a ex-servidor daquele órgão. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante 

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

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

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Paulo Barbosa de Almeida, 
negando registro ao correspondente ato; 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste 

Acórdão, que: 
9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, 

sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, 

do Regimento Interno/TCU; 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 

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

9.4. esclarecer ao Ministério da Saúde que novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. 
Paulo Barbosa de Almeida deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade 

verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11548-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11549/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.162/2018-2 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
3. Recorrente: Solange Barros de Aguiar (414.275.721-00) 
4. Unidade: Município de São Geraldo do Araguaia/PA 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 145 

5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: Sâmia Hamoy Guerreiro (20.176/OAB-PA) e outros, representando Solange 

Barros de Aguiar. 

9. Acórdão: 
VISTO, relatado e discutido o Recurso de Reconsideração interposto pela recorrente acima indicada 

contra o Acórdão 120.088/2020 - 1ª Câmara, que julgou suas contas irregulares. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ao 

acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República 

no Estado do Pará. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11549-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira 
(Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11550/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.273/2021-6. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessada: Maria de Lourdes Cavour Vasquez Trindade (557.909.841-34) 

4. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

Benefícios Sociais (Sefip) 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

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

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

9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de 
Maria de Lourdes Cavour Vasquez Trindade; 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11550-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira 
(Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11551/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.981/2021-4 
2. Grupo II - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 

3. Interessado: Alberson Meneses de Oliveira (088.258.954-70) 
4. Unidade: Banco do Brasil S. A. 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de Alberson Meneses de 
Oliveira no cargo de Escriturário do Banco do Brasil S. A., submetido à apreciação deste Tribunal, nos 

termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, 

em: 
9.1. considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Alberson Meneses de Oliveira; 

9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e ao Banco do Brasil S. A., com a informação de que a 
íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11551-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira 

(Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11552/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 027.068/2020-0 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria) 
3. Recorrente: Andrea Letícia Pereira de Souza Von Sydon (768.383.407-63) 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

8. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF) e outros, representando Andrea 
Letícia Pereira de Souza Von Sydon. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Andrea 
Letícia Pereira de Souza Von Sydon contra o Acórdão 4.093/2021-1ª Câmara. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 146, § 2º, do 
Regimento Interno, em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito 
os itens 9.3.1 e 9.3.2 do acórdão recorrido em relação à ex-servidora Andrea Letícia Pereira de Souza Von 

Sydon; 
9.2. indeferir o pedido de ingresso nos autos como interessada da Associação Nacional dos Servidores 

da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 
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9.3. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e à Anajustra Nacional, com a informação de que o 

inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11552-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira 

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

ACÓRDÃO Nº 11553/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 006.427/2021-9. 

2. Grupo I - Classe de Assunto V:  Pensão Militar 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Liliane Virginia Passos de Quadros (185.161.817-15); Lucy Moita Araújo Cardoso 

(026.877.987-20); Maria Rita Felicidade da Rocha (069.698.027-44). 
4. Órgão: Comando da Marinha. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar instituídos por Antonio Carlos 

Carvalho da Rocha, Antonio Caneiro de Quadros e João Araújo Cardoso, ex-militares do Comando da 

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

diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no 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 ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão instituídos por Antonio Carlos 

Carvalho da Rocha, Antonio Caneiro de Quadros e João Araújo Cardoso; 
9.2. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos 

valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 
9.3. determinar ao Comando da Marinha, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providênc ias 

adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU 
e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007; 

9.3.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo de 
trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa 
TCU 78/2018; 

9.3.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de 
ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução TCU 

170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao 
TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso 
não seja provido. 

9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11553-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11554/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.964/2021-1. 

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

3.1. Interessados: Grace Mary Alcoforado (487.174.104-44); Marly Moura Alcoforado Cabral 
(331.560.854-72). 

4. Órgão: Comando da Marinha. 

5. Relator: Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar instituído por Antonio Moura 

Alcoforado, ex-militar do Comando da Marinha; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato concessão de pensão militar instituído por Antonio Moura 

Alcoforado; 
9.2. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos 

valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 

9.3. determinar ao Comando da Marinha, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas 

ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8º, caput, 
da Resolução TCU 206/2007; 

9.3.2. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de trinta 

dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 
78/2018; 

9.3.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de 
ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução TCU 
170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao 

TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso 
não seja provido. 

9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11554-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11555/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 013.393/2019-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Militar 
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3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Ana Luisa Franca Budo (296.842.501-34); Antonia Gloria Moreira Dorneles 
(981.081.077-68); Clodia Mariza dos Santos Lopes (204.807.170-87); Flavia Vieira Stern 

(262.981.040-20); Geni Maria Disconzi Zambelli (256.054.880-15); Hortencia Maria de Souza Carneiro 
(045.673.139-33); Ivone Bandeira Uflacker (314.443.260-15); Maria Lucia Vieira Azambuja 
(359.193.450-04); Maria Tereza Fagundes da Silva (271.691.380-34); Marlene Teresinha Varone Brum 

(143.222.850-15); Michele Silva de Souza (007.787.690-38); Rosana Helena Ribeiro Porto 
(021.516.529-20); Rosebel Cristine Ribeiro (505.791.340-91); Roselaine Elizabeth Ribeiro 

(334.111.071-20); Rosema Beatriz Ribeiro (210.301.030-20); Tania Jandira Fagundes da Silva 
(891.399.330-91); Teodora Fagundes da Silva (252.239.170-49); Thais Franca Budo (302.286.200-82). 

4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

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

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo 

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

com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de pensão militar instituídos por Joao Ribeiro, 
Aluisio Bolivar Budo, Getulio Guasina Brum, Jose Miguel Zambelli, Ilo Marino de Oliveira Uflacker e 

Nercy Lopes; 
9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de pensão militar instituídos por Flavio Antonio 

Vieira, Herculano Pires da Silva, Floricio Ribeiro de Souza Filho e Artur Carlos Camargo Dorneles; 

9.3. dispensar as interessadas das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 
no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 

9.4. determinar ao Comando do Exército que: 
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo 

de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput, do RI/TCU, 8º, caput, 

da Resolução - TCU 206/2007 19, caput e § 2º, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 
9.4.2. comunique o teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que os efeitos suspensivos 

provenientes da interposição de eventual recurso não as eximem da devolução dos valores percebidos 
indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os 

documentos comprobatórios de que as interessadas tomaram ciência desta deliberação; 
9.4.4 cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo de 

trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa 
TCU 78/2018; 

9.4.5. apresente à interessada Maria Lucia Vieira Azambuja o direito à opção pela manutenção da 

pensão militar mediante renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente; 
9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações supramencionadas. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11555-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira. 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.4. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11556/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 019.035/2021-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Virginia Araujo de Medeiros (043.518.774-05) 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Virginia Araujo de 

Medeiros (043.518.774-05); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11556-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator) e 

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11557/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 022.967/2021-4. 

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

3.1. Interessado: Jorge Evandro de Moraes Cortinhas (083.800.402-44). 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma emitido pelo Comando do Exército; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante 

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

9.1. considerar ilegal o ato de reforma de Jorge Evandro de Moraes Cortinhas e negar-lhe registro; 
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9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidas recebidas de boa-fé, nos termos do Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Comando do Exército que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 
pagamentos indevidos de gratificação adicional por tempo de serviço, promovendo a correção da vantagem 
para 25%, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto 

nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 
9.3.2. submeta ato de reforma livre da irregularidade apontada ao Tribunal, por intermédio do sistema 

e-Pessoal; 
9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o que o efeito suspensivo 

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

indevidamente percebidos após a notificação; 
9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência, pelo 

interessado, desta deliberação. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11557-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11558/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.286/2021-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Marcelo Lopes de Oliveira (959.260.621-87). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Marcelo Lopes de 

Oliveira (959.260.621-87); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11558-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11559/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.302/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Alan Antenor Mendes Chagas (458.757.152-00). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Alan Antenor Mendes 
Chagas (458.757.152-00); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11559-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11560/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.313/2021-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Guilherme Sgorla Franklin (064.412.809-73). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Guilherme Sgorla 

Franklin (064.412.809-73); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11560-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11561/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.325/2021-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Karla Wernaide Benevides de Morais (058.539.524-12). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Karla Wernaide 

Benevides de Morais (058.539.524-12); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11561-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11562/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.334/2021-9. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Patrick Jefferson Carvalho Cavalcante (029.676.063-32). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Patrick Jefferson 
Carvalho Cavalcante (029.676.063-32); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11562-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11563/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.346/2021-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Atos de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Filipe Machado de Menezes (023.796.285-30). 

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

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Filipe Machado de 

Menezes (023.796.285-30); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11563-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11564/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.383/2021-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Simone Aparecida Freitas Silva (050.317.056-98). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Simone Aparecida 

Freitas Silva (050.317.056-98); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11564-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator) e 

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11565/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.420/2021-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Orlando Carneiro da Silva Junior (040.585.255-09). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Orlando Carneiro da 
Silva Junior (040.585.255-09); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11565-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11566/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.439/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Atos de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Elisangela Louvo Rodrigues (252.110.018-85). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Elisangela Louvo 

Rodrigues (252.110.018-85); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11566-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11567/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.471/2021-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Cristiane Almeida Di Cesare (196.515.728-92). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Cristiane Almeida Di 

Cesare (196.515.728-92); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11567-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11568/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.502/2021-9. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Pedro Pianes Motta Louro (147.669.017-03). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Pedro Pianes Motta 
Louro (147.669.017-03); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11568-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11569/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.504/2021-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos e Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Adriano Costa Dias (023.551.933-20). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Adriano Costa Dias 

(023.551.933-20); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11569-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11570/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.512/2021-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Daniela Rodrigues de Lima (228.473.518-50). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Daniela Rodrigues de 

Lima (228.473.518-50); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11570-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11571/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.526/2021-5. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Eduardo Bartz (019.934.330-66). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Eduardo Bartz 
(019.934.330-66); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11571-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11572/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.563/2021-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Luciano Almeida do Nascimento (776.523.395-53). 

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

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Luciano Almeida do 

Nascimento (776.523.395-53); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11572-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11573/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.599/2021-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Nilson Valeriano da Silva (015.780.851-36). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Nilson Valeriano da 

Silva (015.780.851-36); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11573-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator) e 

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11574/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.634/2021-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Ester Almeida do Couto de Oliveira (127.729.477-18). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Ester Almeida do Couto 
de Oliveira (127.729.477-18); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11574-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11575/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.640/2021-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ricardo Abu Laila Fidalgo (079.704.756-55). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Ricardo Abu Laila 

Fidalgo (079.704.756-55); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11575-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11576/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.659/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Joisa Alves Garcias (823.519.961-00). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Joisa Alves Garcias 

(823.519.961-00); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11576-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator) e 

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11577/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.707/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Isabela Cristina Almeida Silva (056.012.991-29). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Isabela Cristina 
Almeida Silva (056.012.991-29); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11577-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11578/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.741/2021-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Lucileia Aparecida Costa (080.061.886-61). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Lucileia Aparecida 

Costa (080.061.886-61); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11578-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11579/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.746/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Glaudinei Rogerio Martins (053.073.359-54). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Glaudinei Rogerio 

Martins (053.073.359-54); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11579-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator) e 

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11580/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.854/2021-2. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Andre Ricardo Queiroz Araujo Petrauskas (066.606.214-58). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Andre Ricardo Queiroz 
Araujo Petrauskas (066.606.214-58); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11580-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11581/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.907/2021-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: James Rocha Monte e Silva (028.219.543-28). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de James Rocha Monte e 

Silva (028.219.543-28); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 

9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 

e 001/2014-NS; 
9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 

comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11581-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11582/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 025.069/2021-7. 
2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Adriano Santana Freitas (962.520.575-68). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 

8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Adriano Santana Freitas 

(962.520.575-68); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 
por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11582-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11583/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 025.106/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto:  IV - Atos de Admissão 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Andrea Akatsu (328.082.438-98). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão emitido em favor de Andrea Akatsu 
(328.082.438-98); 

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, 

por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM 
e 001/2014-NS; 

9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento 
comprobatório de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11583-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11584/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 034.951/2020-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão Militar 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: America Cecilia Oliveira Maciel (009.282.690-35); Carmen Maria Barros de Castro 

(551.785.967-49); Dinara Xavier da Paixao (475.099.290-91); Dirce Oliveira Maciel (335.163.750-00); 
Diva Maria Pasquotto Mello (054.753.410-87); Geaneti Rosenhaim Araujo (003.749.520-86); Jussara 
Maria dos Santos Badia (171.568.400-10); Leda Rosenhaim de Andrade (387.465.490-72); Lidia 

Rosenhaim Ximendes (526.874.730-49); Maria Celeste Spadoni Grossi (007.036.050-20); Maria Cristina 
Barros de Araujo (534.072.617-72); Maria Julia Oliveira Maciel (283.951.230-00); Maria de Fatima 

Goncalves Anesi (531.237.780-53); Marly Rosenhaim Arigony (713.571.300-15); Rita Iara Moreira do 
Nascimento (232.153.640-34); Sandra Mara de Carvalho Naicin (345.038.200-44); Sirley Branco dos 
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Santos (886.970.880-20); Tais Fortes Kovaleski (820.304.300-30); Tanise Cassia Fortes Kovaleski Valente 

(820.304.990-72). 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo 

Comando do Exército; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de pensão militar instituídos por Cesar Monte dos 
Santos, Sergio dos Santos, João Francisco Kovaleski, Gendiroba Gomes de Barros, Jorge Celeste Spadoni, 
João Mello, Neri Silva de Carvalho, Darcy Ferreira da Paixão, José Maciel Filho; 

9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituído por Oscar Rosenhaim Filho;  
9.3. dispensar Marly Rosenhaim Arigony do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de 

boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 
9.4. determinar ao Comando do Exército que: 
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 

15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput, do RI/TCU, 8º, caput, da 
Resolução - TCU 206/2007 19, caput e § 2º, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 

9.4.2. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que os efeitos suspensivos 
provenientes da interposição de eventual recurso não a eximem da devolução dos valores percebidos 
indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os 
documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência desta deliberação; 

9.4.4 apresente à interessada o direito à opção pela manutenção da pensão militar mediante renúncia 
a um dos benefícios/proventos acumulados indevidamente; 

9.5. esclarecer à unidade de origem, com base no art. 262, § 2º, do RI/TCU, que a concessão 

considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato 
concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11584-30/21-1. 

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

Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira. 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.4. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11585/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 035.032/2020-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão Militar 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Aleniza Thiel Fernandes (783.695.927-91); Alezita Thiel Fernandes 
(904.342.859-00); Ana Lucia Glycerio do Espirito Santo (603.930.927-04); Claudia de Holanda Alves 

(033.735.547-99); Iracy Thereza de Castro Pessoa (074.232.697-78); Irani Ismerio Souza 
(929.669.777-87); Jacquelina Glycerio do Espirito Santo Ribeiro (793.898.647-04); Jane Glycerio do 
Espirito Santo (696.946.807-00); Janice Glycerio do Espirito Santo (760.859.887-53); Lea Espindola 

Campos (276.018.408-08); Luiza Espindola Bastos (092.105.717-20); Luiza Helena Glycerio do Espirito 
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Santo (534.106.107-15); Marcia Glycerio do Espirito Santo (723.330.227-87); Odete Monteiro do Carmo 

(346.654.637-00); Rafael Zuazo Sodre (815.447.667-34); Regina Celia Marcello Bolsok de Barros 
(602.154.707-10); Rita de Cassia dos Santos (072.185.697-73); Suely de Souza Monteiro 

(434.273.327-72). 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Comando do 
Exército; 

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

9.1. julgar legais os atos de concessão de pensão militar instituídos por Sérgio de Barros, Houver 

Antunes Fernandes, José Augusto da Silva Pessoa, Jayme Glicério do Espírito Santo, Saulo Silva Sodré, 
João Rodrigues Monteiro, Péricles Alves e Aurani de Castro e Souza; 

9.2. julgar ilegais os atos de concessão de pensão instituídos por Carlos Roberto Camillo e Anelio 
Ferreira Basto; 

9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos 

valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 
9.4. determinar ao Comando do Exército, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providênc ias 
adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU 
e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007; 

9.4.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo de 
trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa 

TCU 78/2018; 
9.4.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de 

ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução TCU 

170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao 
TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso 

não seja provido. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11585-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11586/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 034.285/2018-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: Recurso de reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 
3. Recorrente: Eliseu Barroso de Carvalho Moura (054.829.413-53) 

4. Unidade: Município de Pirapemas/MA 
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE) 
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8. Representação legal: Renata Cristina Azevedo Coqueiro Portela (OAB/MA 12.257-A). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recurso de 

reconsideração em face do Acórdão 13.415/2020 - 1ª Câmara. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado por Eliseu Barroso de Carvalho Moura e 
negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, 
com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a 
fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11586-30/21-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira 

(Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11587/2021 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.126/2021-7. 

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

3.1. Interessado: Maria Denise Pereira Pinto de Carvalho (977.845.088-91). 
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 

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

âmbito do Ministério Público Federal em favor da Sra. Maria Denise Pereira Pinto de Carvalho, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,  

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

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Denise Pereira Pinto de Carvalho 

(977.845.088-91), recusando seu registro; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, 

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 

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

9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 
da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 

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

interessada teve ciência desta deliberação; 
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9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 

comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11587-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 

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

ACÓRDÃO Nº 11588/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.176/2021-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Antônio Delduque de Araújo Travessa (029.883.132-53). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Pará. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no 
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Pará em favor do Sr. Antônio Delduque de Araújo Travessa, 

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

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

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Antônio Delduque de Araújo Travessa 
(029.883.132-53), recusando seu registro; 

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

consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará que: 

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

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

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

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

interessado teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 

comissionada posteriormente a 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115. 

10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11588-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
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ACÓRDÃO Nº 11589/2021 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 024.921/2021-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Ato de Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Junio Soares Lima (020.698.773-02). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no 
âmbito da Caixa Econômica Federal, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Junio Soares Lima (020.698.773-02); 
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao 
interessado indicado no item 9.1, acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem 

como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 
9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado. 
10. Ata nº 30/2021 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 24/8/2021 - Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-11589-30/21-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 

ACÓRDÃO Nº 11590/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-021.136/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Sônia Regina Lemos de Almeida (006.660.748-52) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11591/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-021.646/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Zilmar Vilarindo Paeslandim (296.190.681-49) 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11592/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-021.722/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Dinah Ferreira Moreira (297.351.064-34) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11593/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.779/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Maria Luiza Cândido Silva de Ávila (830.003.307-63); Martha Luiza Maranhão de 

Oliveira (667.579.247-49) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11594/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 

processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por 

perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-018.200/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Aline Cristina de Oliveira Dias (959.714.752-15); Gabriel Silva de Sena 

(041.504.642-43); Marcelo Machado de Souza (849.753.852-87); Maria Alves dos Santos 
(342.656.513-72); Miane de Jesus Tavares (009.302.862-86); Michel Oliveira Abreu (006.492.432-77); 

Moisés Lembrança de Sá (040.390.902-33); Renata Ivelisy de Sousa e Silva (985.047.892-68); Sávio 
Almeida da Silva (552.138.042-68); Tayane Ferreira do Amaral Campos (031.415.772-77) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11595/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por 

perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-018.262/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alexandre Almeida Freire (015.639.871-04); Carlos Deodoro da Fonseca 
(106.969.566-16); Gabriel Grigório de Barros (141.187.226-66); Holde Eller de Oliveira (906.389.056-72); 
Janaiza Xavier Viana (087.120.736-28); Lídia Gabriel (055.570.906-06); Lucas Moreno Teixeira 

(077.345.956-18); Rafael Felipe Correa (122.910.826-20); Rafael Junio Silva (121.175.316-60); Viníc ius 
Sousa Resende Morais (014.099.516-18) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11596/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 

processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por 
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-018.517/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Eloi Fabro Domingues (364.911.068-70); Faraó Queops das Neves 

(154.838.468-26); Marcelo Arouca Mateoli (270.052.998-76); Maurício Fernando Peres (144.946.688-50); 
Paula Cristina Bertoli (151.771.828-78); Rogério Batista da Silva (092.240.528-00); Ruy Franco 
(947.244.318-49); Thiago Leite Gonçalves (338.868.348-40); Valdenir Antunes dos Santos 

(009.226.538-36); Vercely Nunes de Oliveira (061.403.088-95) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11597/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por 
perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-018.555/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Amanda Stefany Ferreira Marins (118.409.596-57); Bruna Pereira Marques 

(099.213.236-36); Douglas Oliveira Miranda (093.551.996-35); Guilherme Rezende Landim 
(097.594.036-84); Igor Jewan da Silva Nascimento (085.513.186-16); Leandro de Souza Lopes 

(045.704.266-46); Marcelo Machado (386.841.525-49); Márcio da Mata Sousa (087.334.006-01); Mário 
Sergio Messano (036.979.358-79); Miriam Cavallieri Bedo (048.366.226-70) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

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

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11598/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.275/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Matheus Gurgel Pinto (170.178.537-41); Matheus Peixoto de Oliveira 
(179.947.797-51); Matheus Robaina de Oliveira (176.506.727-86); Matheus Souza Barreto 
(143.597.327-59); Victor Fantin Marsaro (081.381.049-37) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11599/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.276/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Michel Ferreira de Mesquita (188.119.647-09); Michelly Ribeiro Pereira 

(161.245.517-48); Milena Ribeiro do Couto Santos (178.168.947-40); Victoria de Souza Miranda Carvalho 

(135.411.657-74); Vinicius Alves Ferreira Rodrigues (180.457.867-36) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11600/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.279/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Lucas Guimarães Machado de Souza (059.329.197-28); Lucas Ribeiro de Oliveira 

(156.846.087-28); Luciano José Batista Junior (115.772.174-54); Luís Fernando Santoro Mizael 
(439.559.228-71); Tatiane Gonçalves Moraes Sanches (176.142.707-54) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11601/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.297/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Suzanne Emanuelle Tavares (070.104.116-11) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11602/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.329/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Fagna Ramos Cavalcante (825.182.032-49) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11603/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.367/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Aloisio Alves dos Santos (328.806.691-20); Ludimila de Oliveira Santos 

(054.493.961-12); Marcela Luzia Pereira Rocha (020.667.611-50); Tailer Fernandes de Oliveira 

(008.186.302-05); Thais Camargo Santos (046.233.451-14) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 178 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11604/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.376/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Cristiano Rocha da Silva Junior (040.733.871-38); Iana Cristina Feitosa Silva 

(604.801.083-40); Misael Vicente Rodrigues (061.465.281-29); Raquel Cezario Pinheiro 
(027.828.591-02); Sozemar Ferreira de Oliveira (932.747.261-68) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11605/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.385/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Daiara da Silva Costa (404.321.618-13); João Felipe Borges Dourado de Barros 
(012.653.471-31); Maurice Schmidt Alves (059.395.211-18); Ronaldo Adriano da Silva Oliveira 

(031.717.501-71); Tiago dos Santos Silva (057.447.031-01) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11606/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.404/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Gustavo Henrique Marques Rocha (024.416.812-14); Matheus Carvalho Resende 

(126.248.846-02); Matheus Leite de Freitas (137.562.787-27); Matheus Lúcio Adiala de Souza 
(173.661.717-60); Thais Silva Novato (064.613.156-75) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 

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

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

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

ACÓRDÃO Nº 11607/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.414/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Gustavo Tavares Oliveira dos Santos (152.199.157-03); Heloísa Judite Izel Costa 

(029.316.972-14); Marianna Moraes do Vale (178.182.187-93); Marlon Araujo da Costa (168.372.987-04); 
Matheus Almeida de Carvalho (445.921.078-96) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11608/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.440/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Álvaro Nogueira da Rocha (082.899.363-70); Higor Dias Ferreira 
(473.070.558-05); José Pio Pessoa Filho (131.226.804-24); Paulo Daniel Moreira do Lago 
(034.103.282-46) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11609/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.444/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Francisco Breno de Sousa Santos (041.996.433-97); Isaque Paulo de Medeiros 

(080.650.294-00); José Vinícius Alves Guaraná (121.453.994-70); Nicolas Trajano Solano 

(175.855.167-46); Pedro Vinícius Diogo da Silva (704.621.934-62) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11610/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.452/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Bernardo Soares Fialho (995.024.451-04); Caio Rodrigo Mitsuzumi Ono Silva 
(400.745.778-67); Guilherme José Lopes Ferreira (142.197.987-06); Paula Brígido da Motta Steele 

(140.386.307-57); Vanessa Henriques Palhares e Santos (060.388.156-43) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11611/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.468/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Gabriela Schmitt Prym Martins (021.567.220-80) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11612/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.511/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Luiz Andrey Félix Dantas (992.782.002-04); Marciel Brito Resplande 
(025.185.021-81); Thuanny Paula de Almeida Nascimento Santos (005.916.332-13); Valtercley Borges 

Machado (964.098.861-87); Wallex Rocha Pereira (027.532.102-92) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11613/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-026.563/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Ana Cristina Santiago Ribeiro (098.798.226-50) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Benjamim Constant 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11614/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.576/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Michael Torres de Oliveira (093.105.643-85); Vicente de Paulo Rodrigues 

Campelo Sobrinho (005.719.683-41); Vítor Samuel Moraes dos Santos (021.479.942-51); Walber Queiroz 
da Silva (088.279.479-57) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11615/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.585/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Eric Zampolo Junior (184.955.477-32); Fillipe Impieri de Souza (191.995.917-31); 
Gabriel Baptista de Souza (424.189.968-40); Guilherme Moreira Moura (155.685.547-81); Gustavo Dias 

Belo da Silva (704.369.461-22) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11616/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.589/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Elder Flávio dos Santos Alcântara (863.955.815-97); Kaue Silva Mendes de 

Vasconcelos (114.722.404-80); Kleytson Lejandro Cohen de Melo (065.016.501-27); Lucas Gabriel de 
Castro Lessa (453.392.978-88); Luiz Henrique Correa da Silva (076.633.681-69) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11617/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.605/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Polycarpo Souza Neto (626.600.553-00) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11618/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.665/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Cristina Pacheco de Sousa Silva (672.909.494-04); Laís Garabini Vasconcellos 
(033.636.401-61); Maise Pereira da Silva Nogueira (597.718.604-53); Michella Kays Manicoba 

(903.440.571-00); Pollyana Alves Rocha (049.944.174-58) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11619/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.671/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Asthella de Moura Bittencourt (088.176.386-17); Juliano Baron Almeida 

(229.550.568-20); Junior Apaestegui Coriat (003.905.052-18); Nereide Morais de Carvalho Oliveira 
(626.744.802-97); Rafael Ferreira de Resende (062.915.056-73) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

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

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

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

ACÓRDÃO Nº 11620/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.713/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Elaine Teles Santos Maciel (224.939.858-50) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11621/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.722/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Wendel Nonato Costa Siqueira (053.908.832-33) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11622/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.728/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Gabriela Barreto Asevedo (169.571.167-00) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11623/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.748/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Frederico de Vasconcelos Xavier Ferreira (067.312.644-74) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11624/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.754/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Fernando Tavares de Azevedo (003.468.510-33); Josiane Ramos Ribeiro 

(001.368.060-90); Yasmin Gomes Barros (023.357.692-43) 
1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11625/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.788/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Ailton Borges Santa Brigida (665.556.472-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11626/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.798/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Ana Carla Spinola Castilho (024.874.791-67); Ianne Melo da Silva 
(604.044.653-66); Maria Cléia Ferreira da Costa (258.857.742-34); Teresinha Lemes de Sales 

(780.680.451-04); Thais Lemos da Costa Dias (036.196.011-51) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11627/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.806/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Débora da Costa Barros (953.495.961-87) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11628/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.840/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Débora Souza dos Santos (031.441.540-83); Magner Oliveira da Silva 

(015.085.100-67); Raisha Costa Martins (014.679.400-11); Ricardo Gass (011.694.870-17); Talita 
Alessandra Amaro (852.528.670-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11629/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.847/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Andrea Helena Gonçalves Ladeira (826.142.370-00); Aneliese Costa Oliveira 
(827.224.630-91); Carise da Conceição Farias (000.992.940-10); Carla Graziele Freitas Quintana 

(826.911.500-20); Sônia Maria Wachleski Viega (496.691.680-15) 
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11630/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-026.849/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Carmem Lígia Souza Lopes (663.532.620-00); Cláudia Beatriz dos Santos Nunes 
(785.358.670-15); Elisiane Martins da Silva (008.687.990-17); Laura Coutinho Lobo da Rocha 

(873.917.400-04); Letícia Dutra dos Santos (028.516.860-62) 
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11631/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.874/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Andrey George Silva Moreno (131.201.974-32); Eduardo Florêncio de Andrade 

(089.653.014-08); Igor Gabriel Dantas de Oliveira (098.988.964-50); Jardell Oliveira da Costa 
(706.367.464-10); Lameque Nogueira de Oliveira (122.029.144-71) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11632/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.912/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Emerson Souza da Costa (015.603.472-79); Izadora Pereira Rodrigues 
(004.015.662-18); João Batista Marcelino dos Santos (026.906.472-90); Ohana Pereira da Silva 
(025.812.022-38) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11633/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-026.939/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Leandro Saldanha Nunes Mouzinho (007.916.663-60); Marta Maria Aragão Maciel 

(015.256.793-33); Sedno Henrique Bezerra Sá Filho (608.355.663-58) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 187 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 

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

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11634/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.950/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Giselda Siqueira da Silva Schneider (819.268.470-91) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11635/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-026.992/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Anna Virgínia Nogueira Gadelha de Oliveira Fontes (011.871.344-22); Karla 

Florence Palma de Oliveira Santos (959.189.305-15); Rosa Soraia Sales Monteiro (411.175.492-91); 
Terezinha Alves Ribeiro de Jesus (833.991.781-15); Weslly Jonas Severo da Silva (111.536.614-97) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11636/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.019/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Gustavo Luís Hubert Ribeiro (822.511.260-15); João Marcos Carvalho de Mello 
(867.533.800-78); Priscila Bellaver (010.386.420-27); Sabrina de Castro Pompeo dos Santos 
(906.630.040-04) 

1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11637/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.020/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Gustavo Almeida Souza (017.514.655-19); Thiago Perez Machado 
(020.298.025-14) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11638/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.022/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Ricardo Araujo Bogea Rodrigues (076.117.137-10) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11639/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.058/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Iuri Quadros Castanho (039.665.780-00); João Lucas Antunes de Mattos 

(063.717.745-22); João Vinícius Santos Salgado (120.043.884-12) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11640/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-027.070/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ana Clara Santos Oliveira (011.445.985-16); José Basílio da Silva Junior 
(056.088.074-05); Lívia Vanessa dos Santos Feitosa (013.562.744-39); Lucas Ribeiro Gomes 

(053.720.774-09); Lucas dos Santos Medeiros (077.453.214-92) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11641/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.104/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Benjamim Pereira Mota Junior (096.908.894-94); Dayanne Diniz de Souza 

(035.506.204-62); Gabrielly Laís de Andrade Souza (074.664.354-32) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11642/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.125/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Daniel Mendes Pires Haack (099.732.337-00) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11643/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-027.151/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alderley da Silva Barros (594.058.802-68); João Cláudio Ferreira Soares 
(510.031.982-87); José Messias de Souza Lima (435.523.312-04); Lucila de Souza Delgado 

(438.993.822-34); Rogélia Gomes de Paula Pereira (456.029.722-34) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11644/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-027.193/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Aline Figueiredo de Oliveira (859.904.665-95); Luan Orion de Oliveira Barauna 
Ferreira (061.732.145-04); Michelle Larissa Luciano Carvalho (024.822.065-96); Taiana do Bomfim 

Tarantino (033.257.185-82) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11645/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.194/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Emerson Fachini (628.408.946-53); Eunice Henriques Pereira Vilela 

(101.324.426-55); Fabiana da Silva Soares (066.023.686-99); Flávia Souza Almeida (100.917.706-02) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11646/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.199/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Charles Nascimento Ferreira da Silva (060.628.310-25); Ivan Marques Rites 

(054.692.290-25) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11647/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.201/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Taciele Gasparetto Cassel (023.960.570-57) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11648/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.224/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Maria Eduarda Gomes França dos Santos (011.120.252-35); Maryana Oliveira dos 

Santos (163.803.227-01); Rayane Cachoeira de Lima (175.632.937-01); Ysa Marcelly Lopes da Silva 
(704.859.814-08) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11649/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-027.228/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Bianca Machado de Faria Santos (101.600.777-96); Edenilson Souza de Carvalho 
(135.410.467-67); Eduarda do Nascimento Leal (134.800.247-69); Guilherme Barcellos Queiroz 

(204.752.747-33); Luiz Felipe Santos do Rosário (033.757.952-03) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11650/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 192 

1. Processo TC-027.288/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Cristiane Lurdes Paloschi (053.502.239-50) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11651/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.294/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: David Sufiate de Oliveira (015.130.906-07); Elaine Pereira da Silva 

(024.452.787-32); Fábio Caldas dos Santos (076.600.647-62); Luiz Carlos Correa Junior (139.106.237-00); 
Marina Pereira de Melo Santos Oliveira (057.753.907-84) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11652/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-027.299/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Lucas Ribeiro Alves Cunha (130.089.837-23); Maria Luiza Soares de Souza Santos 
(920.285.197-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11653/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-027.314/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ana Paula Rodrigues Alcantara da Silva (425.314.894-87); Célia Cristina Casimiro 
Vital (951.214.634-72); Joseane da Silva Alves de Carvalho (007.671.884-03); Maria Edvânia Costa Soares 

de Araujo (939.389.774-34); Najara Cândido da Silva (035.076.344-57) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11654/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-027.322/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Elida Maran Kalomenconkovas (120.760.448-84); Geciana Maria Araujo Coelho 
(959.653.192-15); Juliana Brasil Santos (005.092.392-77); Ozilene Lopes da Silva (323.463.792-04); 

Virgínia Almeida Vasconcelos (894.206.835-91) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11655/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.329/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Aiza Maria Nascimento da Cruz (507.033.313-53); Ana Paula Wancura Valduga 

(938.819.910-34); Francisco Thiago Santos Salmito (009.973.573-39); Luiza Rocha Knoll Palma 
(023.095.470-77); Sarah La Porta Weber (038.062.099-52) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11656/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.533/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Emanuela Rodrigues Martins (063.692.016-00) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11657/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-027.596/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Crislene Pereira Soares (034.465.551-29); Eleuzo Ribeiro de Souza 
(355.866.991-68); Marcus Vinicius Ferreira Silva (019.578.351-41); Rhayssa Goncalves Soares 

(755.177.951-53); Wesley Rodrigues Rosa (053.574.871-03) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11658/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.615/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Adegildo Dias da Silva (874.957.241-53); Alisson Batista dos Santos 

(703.859.691-80); Joanna Jakeline Viana Santana (061.282.811-50); Larissa Cantareli Macedo 
(042.951.931-19); Lucineth Aparecida Cabral (439.598.061-91) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11659/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.681/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Lucas Frederico Alves Ribeiro (025.556.603-48) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11660/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-027.734/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Guilherme Cecílio (092.655.836-65); Tainara Gonçalves Maciel (104.055.326-52) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11661/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.751/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Claudiana Caldeira Cerqueira (988.217.761-15); Eliana de Arruda 

(019.168.851-79); Manoel Armondes Teixeira Junior (011.173.131-31); Thais de Lima Giuriat i 
(057.594.581-83); Welvis Cleiton da Silva Melo (034.409.931-83) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11662/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-027.801/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: André Gonçalves de Souza (048.411.111-66); Breno Costa Santos 
(072.103.781-03); João Victor Camargo Mendes (075.001.561-62); Luiz Fernando Sales Borges 

(027.497.131-37); Michel Lopes dos Santos (083.466.271-06) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11663/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-027.815/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Carlos Antonio Cardoso Pereira (860.839.495-21); Davi Ribeiro de Alexandria 

(032.489.045-18); Deyvson Talles Silva Santos (055.110.484-88); Fernando Matheus do Nascimento 
(706.837.484-08); Lucas de Souza Santos (109.795.204-52) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11664/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-030.016/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Cássia Karimi Vieira Cativo (877.895.152-68); Magaly Martins Brandão 

(961.340.112-15); Mariane dos Santos Oliveira (014.509.862-18); Victor Godeiro de Medeiros Lima 
(076.690.984-06); Zeferino Gomes da Silva Neto (059.453.493-30) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11665/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-030.027/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Ana Paula Tiemi Kaneko (320.549.008-85); Jéssica Silva Félix Bastos Freire 
(005.125.882-01) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11666/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-030.035/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Fabiano de Carvalho Simas (025.496.343-90); Glória da Ressurreição Abreu 
França (976.607.953-68); Pedro Martins Lima Neto (009.175.863-79); Rayron Lennon Costa Sousa 
(040.174.183-41); Sílvia Maria de Góes Carvalho Lima Costa (719.584.103-06) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11667/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-030.310/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Camila Dutervil Moliterno Franco (724.954.301-63); Fábio Carneiro Martins 
(410.631.828-83) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11668/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-030.346/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Maria Ivonete Nogueira da Silva (191.368.203-00); Pedro Benedito Casagrande 
(062.777.196-37) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11669/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-030.409/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Amanda Gomes de Oliveira (052.241.853-86); Cyntia Gomes Pereira 
(018.593.453-60); Jullianna Brandão da Rocha Verde (896.837.573-91); Maria Hilaria Mendonça Almeida 
(014.572.533-21); Nathalia Cristina Brás Mendonça (927.999.813-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11670/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
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II 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-030.559/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Dennis Brandão (252.099.318-97); Marina Furtado Gonçalves (061.099.236-80) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11671/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-030.804/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Gina Rocha Reis Vieira (822.890.695-15); Pedro Lucas Dutra Salgado 

(085.840.486-93) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11672/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-030.810/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: João Vítor Messia (117.076.199-21); Leonardo Souza de Oliveira 

(076.101.671-69); Victor Araujo Alves de Lima (054.648.151-55) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11673/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.879/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Luana Mendes dos Santos (378.346.388-23) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11674/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-030.929/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Christian Ricardo Ribeiro (063.761.396-12) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11675/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.955/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Rosimar Malhão Pinheiro (815.475.013-91) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11676/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-030.966/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Gustavo Ribeiro dos Santos (460.633.508-45) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11677/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-030.969/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Mateus Caxias Martins (044.363.552-84) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11678/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 
II do Regimento Interno, em considerar 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-031.061/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Carla Oliveira de Sousa (031.198.794-01); Mayumi Nozawa Pinheiro 

(455.991.652-72); Sidiney Vilhena da Silva (397.850.412-04); Steve Mendes dos Santos (020.492.034-54); 
Vanessa Adams (015.289.240-02) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11679/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso 

II do Regimento Interno, em considerar 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-031.080/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Jhonny Barbosa de Miranda (566.401.101-72); Juvencio Alves Junior 
(289.002.005-34); Rosana Simiema de Araujo (282.604.731-00); Rubens Pimenta de Lima 

(143.796.511-34); Welington Clarindo da Silva (105.067.636-09) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11680/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.402/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessada: Lygia Gomes de Barros Teixeira (022.430.384-80) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11681/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando que o processo trata de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4.176/2021-

TCU-1ª Câmara, referente a recurso de reconsideração sobre tomada de contas especial instaurada pela 
Fundação Nacional de Saúde contra Francisco Geremias de Medeiros, prefeito do Município de Lima 

Campos/MA de 2005 a 2012, e a empresa Classe Construções e Locações Eireli; 
Considerando que o embargante alega omissão, contradição e obscuridade do Acórdão 4.176/2021-

TCU-Primeira Câmara, em razão de os prazos na análise recursal não terem sido devidamente analisados, 

pleiteando que as contas deixem de ser consideradas irregulares; 
Considerando que, embora não tenha sido arguido pelo embargante, houve um erro de relatoria no 

recurso de reconsideração (peça 112), haja vista que foi relatado por mim, apesar de ter sido o E. Ministro 
Jorge de Oliveira sorteado para relatar o recurso (peça 119); 

Considerando que apesar de o presente recurso satisfazer os requisitos de admissibilidade prescritos 

no art. 287 do RITCU este deve ser considerado prejudicado, uma vez que o acórdão sobre o qual o presente 
embargo se refere deve ser considerado insubsistente por erro de procedimento; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento no § 2º do art. 278 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao 
processo a seguir relacionado, em conhecer do presente embargo de declaração para, no mérito, considerá -

lo prejudicado por perda de objeto; declarar nulo o Acórdão 4.176/2021-TCU-1ª Câmara; e encaminhar o 
presente processo ao gabinete do E. Ministro Jorge de Oliveira, relator do recurso de reconsideração (peça 

112). 
1. Processo TC-006.418/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Classe Construcoes e Locacoes Eireli (02.984.702/0001-82); Francisco Geremias 

de Medeiros (293.209.843-87); Joao Mota Neto (124.212.783-68) 
1.2. Recorrente: Francisco Geremias de Medeiros (293.209.843-87) 

1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA 
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial (SecexTCE). 
1.8. Representação legal: Daniela Marques Ubaldo (19.851/OAB-MA) e outros, representando 

Francisco Geremias de Medeiros; Nardo Assunção da Cunha (4613/OAB-MA), representando Classe 

Construcoes e Locacoes Eireli. 
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11682/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos art. 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 

e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em 
conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar 

formulado pela representante, por perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência à 
representante e à Capitania dos Portos de Santa Catarina, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.071/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão/Entidade: Capitania dos Portos de Santa Catarina. 
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.3. Representante: Ticket Soluções HDFGT S.A. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
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1.6. Representação legal: Renata Cruz Piuco (OAB/RS 93602). 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11683/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.129/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Gilvan Procopio Ribeiro (117.721.826-72); Marcia Aparecida de Paula e Souza 

(247.431.436-91). 

1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11684/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 

e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-021.402/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Dilson dos Santos Monteiro (024.346.281-68); Marcos Aurelio Jorge da Gama 

(403.044.347-87). 
1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11685/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.509/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Jose Jurandei Zacharias de Souza (024.466.002-63); Raimunda da Silva Pontes 
(182.326.552-91); Rosa Maria de Sousa Melo (208.569.032-72). 

1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11686/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 

e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria às interessadas a seguir 
relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.515/2021-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Francisca das Chagas Rodrigues de Aguiar (248.976.391-15); Hilnette de Carvalho 

Vieira (163.251.252-15); Maria Angela Souza de Oliveira (107.909.771-68); Regina Coeli Goncalves Cruz 
(345.598.847-49). 

1.2. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11687/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.550/2021-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Cesar Bilck (378.019.709-00). 
1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11688/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.585/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Claudionor Messias da Silva (510.590.888-00); Fernando Jorge Rodrigues Doldan 

(904.029.521-20); Jose Delfino Dias (106.432.491-68); Yvelise Maria Possiede (456.915.179-53). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11689/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 204 

e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir 
relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.598/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Delma Maria Torres (233.418.404-78). 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11690/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir 
relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.720/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Magda Lucia da Cruz (560.381.949-91). 
1.2. Órgão: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11691/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.721/2021-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Antonio Carlos Siqueira (379.746.297-20); Flavia Carvalho Jantorno 

(795.226.537-72); Marinete Honorina da Penha (416.604.047-20); Nadir da Silva Amancio 

(463.968.297-20). 
1.2. Órgão: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11692/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir 
relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.727/2021-0 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessada: Erotildes Pereira Lemes (162.017.601-72). 

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

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11693/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 

e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-021.732/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Celeste Lana Goncalves (194.047.512-00); Maria da Conceicao Militao Rocha 

(066.827.151-53); Mauro de Castro Fonseca (029.102.841-15); Raquel Batista de Souza (034.926.302-78); 
Sebastiao Beserra Leal (082.012.262-91). 

1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11694/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 

e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-021.740/2021-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Luis Antonio Scola (276.657.200-72); Mara Lilia Carvalho de Carvalho 

(284.507.876-53); Moema Mara Martins Campos (259.839.206-00). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11695/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-021.773/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Antonio Rodrigues de Souza (516.094.607-15). 
1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11696/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região/SP em favor de Rosana Marchesani Pereira Martelanc. 

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

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

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Rosana Marchesani 
Pereira Martelanc (078.916.558-98), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.764/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Rosana Marchesani Pereira Martelanc (078.916.558-98). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
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1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11697/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região/RJ em favor de Jose Vidigal Nascimento Medeiros. 

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

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

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Jose Vidigal Nascimento 
Medeiros (418.073.837-68), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.774/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Vidigal Nascimento Medeiros (418.073.837-68). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pelo interessado 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
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1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11698/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região/RJ em favor de Teresa Cristina Vinhas Catao. 

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

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

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Teresa Cristina Vinhas 
Catao (761.074.507-34), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.776/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Teresa Cristina Vinhas Catao (761.074.507-34). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
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1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11699/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região/RJ em favor de Lila Neves Americano do Brasil. 

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

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

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lila Neves Americano 
do Brasil (875.352.547-72), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-022.785/2021-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Lila Neves Americano do Brasil (875.352.547-72). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, com base no art. 45 da 

Lei 8.443/1992, que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
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1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11700/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor 
de Aldenor Cordeiro Dutra. 

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

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

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Aldenor Cordeiro Dutra 
(044.814.537-53), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Superior do Trabalho, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 
TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-023.285/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Aldenor Cordeiro Dutra (044.814.537-53). 
1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos” incorporados pelo interessado 
posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
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1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

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

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 11701/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-014.324/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Murilo Antunes de Castro (025.444.651-58); Renata Calixto Lemos 

(575.713.501-82); Rodrigo Gondim do Amaral (006.036.251-00). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11702/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do 
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos 

interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-018.004/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Artur Lage Brandao Silva (512.399.066-68); Diego Rodrigues Posso 
(361.107.218-40); Edilane Alves Rodrigues Lima (548.015.596-20); Gabriel da Silva Vaz 
(098.300.346-74); Joyce Souza Guedes (132.139.006-80); Luis Andre Rodrigues (045.407.806-46); 

Marcos Aurelio Pereira (914.538.106-25); Pedro Henrique Carneiro Barbosa (067.532.966-38); Vanessa 
Ezequiel Fontoura (115.867.916-56); Wagner Pinheiro Fernandes (531.720.276-00) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11703/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do 
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos 
interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-018.054/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Clara Aparecida da Silva (105.772.006-23); Damiao Jose Domingos 

(074.453.586-76); Edilaine Aparecida Rodrigues Ferreira (004.969.946-62); Eliane de Freitas Nogueira 
(262.001.298-86); Geise Pontes Mendes (104.281.686-71); Hudson Luis Alves (546.051.806-72); 
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Inocencio Jose de Assis (710.459.026-91); Marcelo Santos Oliveira (010.908.965-06); Reginaldo Pereira 

Costa (040.743.286-82); Romario de Carvalho Cota (122.351.926-02). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11704/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do 

TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos 
interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-018.079/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ageu Candido Marinho (968.373.572-04); Aldilei Machado Correia 
(009.750.262-67); Andre Niedersberg de Avila (869.549.385-72); Antonio Moises da Silva Neto 

(032.919.902-18); Heloisa Ramos (922.629.022-91); Joycelene dos Santos Figueira (039.603.442-01); 
Maria de Jesus Paiva de Souza (540.803.632-49); Queoli Nascimento de Melo (033.938.372-06); Suzie 
Darling Batista Moraes (975.737.362-15); Wilhame de Sa Barroso (631.426.272-00). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11705/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do 
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos 

interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-018.094/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Guilherme Bruno Honorato de Almeida (007.335.722-78); Igor Rafael Maduro 

Alves (002.532.182-09); Jackeline Viana Rodrigues (032.759.942-12); Jardel de Oliveira Felicio 
(025.432.242-54); Josiney Freitas dos Santos (019.052.322-09); Maikon Vieira de Souza (030.832.692-00); 

Marcos Antonio Neves da Silva (688.808.552-04); Ruanh Pitagoras Goncalves Mendes (000.313.352-41); 
Sonia Maria Balieiro de Goes (022.419.902-13); Zineide dos Santos Rubem (688.942.282-15). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11706/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do 
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TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos 

interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-018.192/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ana Paula Raiol Monteiro (016.431.832-14); Beatriz do Nascimento Goncalves 
Abreu (004.327.122-75); Carlos Augusto Raiol Monteiro (005.737.262-48); Diego Cavalcante Brabo 
(010.194.012-22); Gabriela Figueiredo da Silva (007.785.362-89); Jociclei Pereira Marques 

(033.073.062-27); Jorge Leandro Chaves de Lima (872.956.602-91); Jose Maria Moreira de Souza Junior 
(701.913.082-85); Rafael da Conceicao da Silva (027.107.512-08); Rosangela Lima da Silva 

(642.505.122-15). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11707/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do 
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos 

interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-018.410/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Adauto Guerra Albuquerque (088.167.314-51); Ana Paula da Silva Soares 
(100.752.774-92); Fellipe Anchieta Silva Barros (088.972.254-46); Irlandia Gomes Ferraz 
(091.861.494-58); Jose Adriano Lopes Simao (093.589.874-30); Jose Junior da Silva (107.203.784-00); 

Pedro Henrique Marques da Silva (054.492.124-02); Rodrigo Cesar de Albuquerque Interaminense Guerra 
(082.672.854-58); Tiago Alexandre Pereira da Silva (060.895.564-75); Vera Lucia Alves Castanheira 

(748.210.754-15). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11708/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do 
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos 

interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-018.421/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Amanda Matos Lara (083.436.316-09); Charles Muller Liborio Santos 
(090.480.356-27); Clara Montana Inacio Xavier (069.925.806-55); Heloisa Amorim Guerra Ribeiro 
(035.339.831-45); Janaina Maia Fernandes (098.493.316-66); Lucas Murilo Inacio Abranches 

(100.693.886-95); Pedro Henrique Sousa Rocha (077.039.006-48); Robson Rubens Veloso 
(337.903.966-72); Sabrina Gomes Inacio (142.058.446-46); Yarla Lamone Silveira Nunes 

(136.743.986-80). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11709/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno do 
TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de admissão dos 
interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-018.448/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Adriana da Silva Coelho (089.493.656-50); Carla Veronica Correa Ferreira 

(090.968.086-81); Lucas Henrique Ferreira Rodrigues (097.796.416-70); Luiz Felipe Pereira Rodrigues 
(109.566.246-50); Nayara Goncalves Nukui (083.296.176-02); Peterson Cleber Teixeira dos Santos 
(283.202.738-54); Sara Oliveira da Silva Carvalho (089.409.116-60); Sarah Moreno do Carmo Araujo 

(114.899.466-16); Suzimara Aparecida de Oliveira (092.378.896-40); Tiago Garcia Sousa 
(105.919.896-70). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11710/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Dirvano Donadel.  
Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 
contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 

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

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Dirvano Donadel (000.378.810-51), 
negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.297/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Dirvano Donadel (000.378.810-51). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11711/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Adelvina Alzira 

Costa de Azevedo. 
Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 
contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 

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

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do  art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Adelvina Alzira Costa de Azevedo 

(073.728.494-38), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.324/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessada: Adelvina Alzira Costa de Azevedo (073.728.494-38). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11712/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Alex Jose Fazani. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Alex Jose Fazani (227.301.548-84), 
negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.450/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Alex Jose Fazani (227.301.548-84). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
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caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11713/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Mariane Ferreira de 
Paula. 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Mariane Ferreira de Paula 

(332.440.338-30), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.454/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Mariane Ferreira de Paula (332.440.338-30). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11714/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Regiane de Almeida 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 218 

Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Regiane de Almeida Delgado 
(307.737.278-92), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.463/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Regiane de Almeida Delgado (307.737.278-92). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11715/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Gabriel Penhalves 

dos Reis de Matos. 
Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
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Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

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

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

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

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

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Gabriel Penhalves dos Reis de Matos 
(350.962.328-24), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.505/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Gabriel Penhalves dos Reis de Matos (350.962.328-24). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11716/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Omario Ferreira da 
Silva Junior. 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
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Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Omario Ferreira da Silva Junior 

(128.550.287-60), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.506/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Omario Ferreira da Silva Junior (128.550.287-60). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 

caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11717/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Sueldes Ferreira de 
Carvalho. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Sueldes Ferreira de Carvalho 
(079.530.674-12), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.531/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Sueldes Ferreira de Carvalho (079.530.674-12). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11718/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Leonardo Wesley 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 
contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 

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

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Leonardo Wesley Oliveira Chaves 

(004.467.053-22), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.698/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessado: Leonardo Wesley Oliveira Chaves (004.467.053-22). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11719/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Thiago Magalhaes 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 

Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 

disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

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

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

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

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Thiago Magalhaes Lucatelli 

(014.523.833-40), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.709/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Thiago Magalhaes Lucatelli (014.523.833-40). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11720/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Willian Frans 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 
contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 

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

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Willian Frans Marques Dobler 

(022.790.829-50), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.747/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Willian Frans Marques Dobler (022.790.829-50). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 

caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11721/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Flavia Rodrigues 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Flavia Rodrigues Alves (908.164.809-82), 

negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.767/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Flavia Rodrigues Alves (908.164.809-82). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11722/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Sivaldo Dopke. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
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Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

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

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

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

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

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Sivaldo Dopke (082.508.737-69), negando 
o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.822/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Sivaldo Dopke (082.508.737-69). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11723/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Moises Machado 
Nunes. 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
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Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Moises Machado Nunes (007.852.194-71), 

negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.861/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Moises Machado Nunes (007.852.194-71). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 

caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11724/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Carolina Milk 
Spalding. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Carolina Milk Spalding (046.500.114-93), 
negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-024.864/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Carolina Milk Spalding (046.500.114-93). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11725/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Antonio Delfino 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 
públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 
contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 

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

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Antonio Delfino Mendes 

(599.061.979-00), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-024.947/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessado: Antonio Delfino Mendes (599.061.979-00). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11726/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pelo Banco do Brasil em favor de Nigma Nayara Borges de 

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

judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0003795-76.2016.5.10.0801, que tramitou na 1ª 

Vara do Trabalho de Palmas e cuja decisão, proferida pelo TRT da 10ª Região em sede de Recurso 
Ordinário, determinou ao Banco do Brasil que procedesse à contratação da interessada, que se submeteu ao 

certame público regido pelo Edital 2/2013; 
Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 02/2013 expirou em 8/5/2016 e que a 

admissão do interessada ocorreu em 28/8/2017; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da RT 0003795-76.2016.5.10.0801 
transitou em julgado, tendo em vista que o Recurso de Revista interposto pelo Banco do Brasil teve o 

seguimento negado pelo TRT da 10ª Região em 9/2/2018; 
Considerando que a admissão em epígrafe, ainda que com amparo em decisão judicial transitada em 

julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a 

validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma 

autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações 
judiciais; 

Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe 

subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de 
Contas no que concerne ao mérito do ato; 

Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação ao 
Banco do Brasil, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se 
quanto ao mérito da admissão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribuna l vem negando 
o registro a admissões realizadas após a validade do concurso, mesmo que realizadas em obediência a 

mandado judicial, a exemplo dos Acórdãos 3.618/2015 e 3.503/2016, da 1ª Câmara e Acordão 3.713/2019, 
da 2ª Câmara; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Nigma Nayara Borges de Oliveira Ferreira 

(027.301.901-55), negando o respectivo registro; 

b) dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil S.A e à interessada; 
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1. Processo TC-024.973/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Nigma Nayara Borges de Oliveira Ferreira (027.301.901-55). 
1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11727/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pelo Banco do Brasil em favor de Igor Barros Coelho. 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0001303-17.2015.5.10.0003, que tramitou na 3ª 

Vara do Trabalho de Brasília e cuja decisão, proferida pelo TRT da 10ª Região em sede de Recurso 
Ordinário, determinou ao Banco do Brasil que procedesse à contratação do interessado, que se submeteu 
ao certame público regido pelo Edital 2/2013; 

Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 02/2013 expirou em 8/5/2016 e que a 
admissão do interessado ocorreu em 24/9/2018; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da RT 0001303-17.2015.5.10.0003 
transitou em julgado, tendo em vista que o Banco do Brasil firmou acordo de conciliação com o interessado 
em 28/6/2019, homologado pela 3ª Vara do Trabalho de Brasília, sendo o processo arquivado 

definitivamente em 22/8/2019; 
Considerando que a admissão em epígrafe, ainda que com amparo em decisão judicial transitada em 

julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a 
validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 

Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma 

autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações 
judiciais; 

Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe 
subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de 
Contas no que concerne ao mérito do ato; 

Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação ao 
Banco do Brasil, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar -se 

quanto ao mérito da admissão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal vem negando 

o registro a admissões realizadas após a validade do concurso, mesmo que realizadas em obediência a 

mandado judicial, a exemplo dos Acórdãos 3.618/2015 e 3.503/2016, da 1ª Câmara e Acordão 3.713/2019, 
da 2ª Câmara; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Igor Barros Coelho (017.203.981-94), 

negando o respectivo registro; 
b) dar ciência deste acórdão ao Banco do Brasil S.A e ao interessado; 
1. Processo TC-025.001/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Igor Barros Coelho (017.203.981-94). 
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1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11728/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Marina Drummond 
de Alvarenga Brettas Lage Chaves. 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Marina Drummond de Alvarenga Brettas 

Lage Chaves (069.647.116-78), negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-025.011/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Marina Drummond de Alvarenga Brettas Lage Chaves (069.647.116-78). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 
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ACÓRDÃO Nº 11729/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Caio Henrique dos 
Santos Ferreira (099.622.789-02). 

Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 

número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 
situação que até o presente momento não ocorreu; 

Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 
001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 
Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Caio Henrique dos Santos Ferreira 
(099.622.789-02), negando o respectivo registro; 

b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-025.087/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Caio Henrique dos Santos Ferreira (099.622.789-02). 
1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 

públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11730/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Daiana Rocha de 

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

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de 
número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, 

situação que até o presente momento não ocorreu; 
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Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 

001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as 
disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames 

públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; 
Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; 

Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 
que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu 

contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

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

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Daiana Rocha de Brito (809.228.212-91), 

negando o respectivo registro; 
b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 

c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 
1. Processo TC-025.242/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Daiana Rocha de Brito (809.228.212-91). 

1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em 
caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos 
públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11731/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -  ECT em 

favor de Ailson Vieira dos Santos. 
Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão 

judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 1035-92.2013.5-10-0015, que tramitou na 15ª Vara do 

Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou a suspensão do curso do prazo de validade do concurso 
público dado pelo edital de seleção externa 11/2011 dos Correios, até o trânsito em julgado da referida 

decisão, situação que até hoje não ocorreu; 
Considerando que a validade do concurso público dada pelo edital de seleção externa 11/2011 está 

prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da 

Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo 
quatro anos; 

Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
1035-92.2013.5-10-0015 ainda não transitou em julgado; 
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Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido 

que, a despeito de a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ter dado cumprimento à decisão judicia l, 
o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; 

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

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Ailson Vieira dos Santos (574.890.505-10), 

negando o respectivo registro; 

b) dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao interessado; 
c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-025.267/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Ailson Vieira dos Santos (574.890.505-10). 
1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que acompanhe os desdobramentos da 
Ação Civil Pública 1035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas 

pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, o prazo de 
validade do concurso público dado pelo edital de seleção externa 11/2011. 

ACÓRDÃO Nº 11732/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.283/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Fabiana da Silva Alves (101.903.877-26); Henrique Mendes Rodrigues dos Santos 

(101.320.137-03); Janielica Barbosa Alixandrino (086.699.177-85); Keila Calazans Rocha Calian dos 
Passos (087.123.647-89); Kelly Ely Ribeiro (080.518.507-00). 

1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11733/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
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em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.286/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Cintia Fidelis Nogueira Lopes (089.515.857-43); Julio Cesar Coelho da Silva 
(080.390.477-06); Maria Cristiane Jesus de Melo Cardoso (112.476.437-27); Paloma Barcellos Lopes 
(054.865.527-85); Tatiana de Andrade Vianna (093.019.947-20). 

1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11734/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.292/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Michelle Alves Muller Proenca (002.182.051-12). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11735/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.300/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Railane Inacio Lira dos Santos (841.884.482-53). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11736/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.315/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Diogo Piloni e Silva (726.683.001-00). 
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1.2. Órgão: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11737/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.317/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Silas de Oliveira Nascimento (000.953.772-47). 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11738/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.318/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Janailton Jose dos Santos (047.140.267-20); Lendel Correia da Costa 

(119.539.617-11); Sergio de Castro Martins (042.450.997-04); Tiago Jose Teixeira (126.700.187-93). 

1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 11739/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.320/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Cristina Sanhudo Morais (959.843.300-59). 

1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11740/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.348/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Luis Felipe Bortolini (074.336.169-50). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11741/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.349/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Andressa Marinho Maia da Silva (020.223.851-28); Gabriel Nogueira Sagrillo 

(703.889.451-09); Paulo Henrique Teodoro (028.399.581-55); Rigson de Assis Morais (042.692.041-41); 

Sheila das Neves Uchoa (074.474.135-18). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11742/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.350/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alessa Aparecida da Silva (064.821.771-07); Joao Junior de Oliveira Souza 
(007.824.661-09); Lucas Marques de Oliveira Gomes (024.329.731-94); Ronaldo Correia Santos 

(963.237.951-91); Walisson Almeida dos Santos (021.825.061-44). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11743/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.358/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Camylla Caixeta Braz de Oliveira Londes (051.535.761-83); Jeffrey Mastracose 

Araujo (339.905.608-75); Kessia Brenda Felinto Carmo (039.789.321-30); Luciana Martins dos Santos 
Cabral (008.161.091-25); Obryan Kenji Oliveira Watanabe (746.887.071-34). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11744/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.369/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Christiane Silva Souza (714.021.361-53); Erenice Ventura da Costa 

(009.156.181-76); Gabriela Lana Soares (054.026.831-31); Juliana Teixeira Silva (064.511.761-76); 

Rachel Ferreira Saltarin (044.280.601-90). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11745/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.401/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Arthur Domingos de Melo (084.813.704-36); Ilana Martins Ribeiro de Carvalho 
(023.648.013-89); Maria do Carmo de Souza Batista (095.706.323-72). 

1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11746/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.427/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Adriane Isabela Pereira Souza (379.597.768-14); Pamela Rodrigues de Lima 

(169.160.707-06); Ruan Ricardo Guimaraes Silva (117.684.827-56); Sabrina Cevolela Pereira 
(161.901.697-40); Samuel Santos de Carvalho (757.496.021-68). 

1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11747/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.460/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Estefenson Marques Morais (035.932.083-00); Fabiana de Moura Souza 

(033.357.973-96); Helber Alves Negreiros (022.152.243-39); Jessica Freire da Silva Figueiredo 

(025.661.853-44); Laiara Cristina da Silva (026.834.563-52). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11748/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.473/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Eva Teresinha Garcia Castilhos (997.461.740-53); Maria Helena Lima de Marco 
Oliveira (862.532.200-04); Vinicius Cardoso de Vargas (014.045.100-52). 

1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11749/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.524/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Edgar Santos (380.442.028-11); Glaucia Maria Grigol (024.605.161-26); Luann 

Sousa Oliveira (054.432.341-61); Mateus Barbosa da Silva (060.537.411-24); Silvana Alves de Oliveira 
(379.433.488-42). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11750/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.546/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Symone Nayara Calixto Bezerra Almeida (029.616.334-19). 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11751/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.565/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Gabriel Bernardino Melo (186.178.147-48); Gabriel de Souza Silva 

(159.784.387-30); Lucas Anjo Barbosa da Silva (194.715.557-10); Marcos Inacio dos Santos Filho 

(173.333.597-86); Yuri de Lima Machado (186.962.197-24). 
1.2. Órgão: Comando da Marinha. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11752/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.613/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Laura Colli Gon (351.360.728-81); Marcio Luiz Marietto (143.165.038-20); 

Renato Emanuel Gomes da Silva (251.495.698-60); Ricardo Chicale Lemes (382.688.108-74); Vivian 
Leme Furlan (350.383.758-20). 

1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11753/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.620/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Morgana Sabio Schally (031.002.790-00); Natalia Andrade da Silva 

(036.357.180-92); Priscila Albrecht dos Santos (828.458.830-72); Tatiane da Silva Rizzo 

(971.556.670-72). 
1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11754/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.656/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Camila Vargas Cardoso (032.739.290-81); Eduardo Mena Barreto da Silve ira 
(005.921.010-96); Jessica Weiler (011.677.280-84); Kelly Souza de Lima (001.280.880-60); Marina 

Sanches Wunsch (017.084.100-66). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11755/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.683/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Peterson Lima Squair (036.081.026-80). 

1.2. Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 11756/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.729/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Vinicius Fonseca Mendes (445.013.278-55). 

1.2. Órgão: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11757/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.741/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Barbara Lyrio do Valle (430.679.258-74). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11758/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
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1. Processo TC-026.781/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Alessandra Cristina Rigonato (213.311.698-28); Camila Traesel Schreiner 
(018.374.260-58); Graziele Cristina Lopes Ribeiro (015.715.669-96). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11759/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.819/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Flavia Romariz Ferreira (041.650.749-26); Luiza Asmus da Rosa 

(006.171.510-75); Michelle da Silva Barbosa (011.637.500-00); Rosana Pereira da Costa Silva 
(818.306.020-04); Suelen Taina da Silva Bobsin (008.057.940-00). 

1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11760/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.853/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Carolina Moro Titton (009.336.850-09); Claudia Regina Ames (022.223.180-76); 

Cristina Carra Forte (021.578.420-04); Ederson Luis Rodrigues dos Santos (935.902.880-00); Matheus 

Nunes de Castro (025.182.500-00). 
1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11761/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.860/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessada: Marcelly Nobrega de Medeiros (079.653.444-67). 

1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11762/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.866/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Vanice Rodrigues Poester (028.161.580-20). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11763/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.933/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Sofia Porto Bauchwitz (083.669.494-51). 

1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11764/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.982/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Ana Maria Pereira Gomes (630.037.403-34); Aparecida Efigenia Martins Gomes 

(038.820.946-13); Camila Ferreira Cavalheiro (021.667.400-06); Juliana Lopes Mascarenhas Dalle 
(039.009.856-69); Taffarel de Castro Pereira e Silva (601.976.773-63). 

1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11765/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-027.051/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Adrison Paulino da Silva (071.115.951-30); Amadeus Lima Gomes 
(078.557.923-09); Carlos Douglas Vilhena Bezerra (035.659.532-33); Daniel de Moura Carvalho 

(151.700.617-14); Guilherme Barros de Souza Santana (711.097.994-62). 
1.2. Órgão: Comando da Marinha. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11766/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-027.097/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Samira Pinto Almeida (082.820.386-52). 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11767/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-027.107/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Karin Vanessa Schons Adam (059.345.629-75); Nikita de Freitas 
(075.292.889-97). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11768/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-027.190/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Joao Augusto Dunck Dalosto (033.989.521-78); Karoline Cordeiro Silva 
(039.218.651-90); Milton de Oliveira Assuncao Junior (028.986.961-70). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11769/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-027.219/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Mariana Cavalcanti Gomes da Silva (065.194.104-03). 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11770/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-027.297/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Flavia Duarte Machado da Nobrega (052.773.984-73); Mirella de Araujo Borba 

Falcao (029.825.574-01). 

1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11771/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
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c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-027.528/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Irene da Silva Coelho (044.355.796-93); Juliana Serra Affonso (101.474.647-73). 
1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11772/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da interessada a seguir relacionada, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.036/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Maria Teresa Sudario Rocha (077.092.366-69). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11773/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.056/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alzirio Lino Couto (836.451.362-15); Lucineide dos Anjos Silva Camargo 

(000.661.532-55); Paulo Roberto da Silva Lima (023.806.393-37). 

1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11774/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-030.112/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessadas: Carla Helenara Rodrigues Medeiros (018.472.460-01); Danieli Brandler 

(030.264.650-70); Nubia Liziani Preuss (002.087.980-64); Rosecler da Cruz de Re (993.060.770-68); 
Tatiane Fortes Pereira (008.151.410-76). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11775/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.158/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Michell Thompson Ferreira Santiago (028.940.695-10). 

1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11776/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.279/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Andressa Souza Lima (552.580.342-91); Geovane Lima da Silva (027.086.512-85); 

Kayo Cesar Mourao Pessoa da Cunha (531.759.482-00); Maicon Amarante dos Santos (015.345.771-65); 
Rudge Rafael de Oliveira (097.383.336-01). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11777/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.427/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Helder Henrique Magalhaes Andrade (045.200.005-05); Igor Ferrer de Argolo 

(026.076.065-00); Larissa Ramos de Souza Trindade (025.124.215-38); Leticia Lisboa Pereira 
(053.972.685-00); Sheila Jesus de Souza (432.343.938-50). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11778/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.447/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Clodoaldo da Silva Casagrande (856.413.831-04); Elisangela Celestino Petry 

(016.433.311-83); Marcilene Benedita Taques (162.885.721-87); Naiara Leao Ribeiro (054.956.591-47); 
Vania Chagas dos Santos (775.451.681-00). 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11779/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.454/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Virginia Possamai Pereira (616.345.731-53); Berilo da Silva Cardoso 

(837.205.961-68); Leticia Bom Despacho Camargo Chaves (019.392.761-60); Marciana do Nascimento 

Pereira (031.085.301-00); Maria Aparecida Bernardes (378.360.481-87). 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11780/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.547/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessadas: Alessandra da Silva Pereira da Silva (028.823.120-16); Gislaine Rasquinha 

Machado (003.172.600-30); Janete Guerreiro (643.996.560-34); Laura Bergesch Giovanella 
(016.341.070-47); Thiely Ribeiro da Luz (024.044.420-58). 

1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11781/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.562/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Ricardo Callegari Jacques (988.065.720-91). 

1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11782/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.660/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alison Pereira Velasquez (068.724.731-42); Igor Amorim Ibrahim 

(047.026.821-21); Julio Henrike Lima Costa Pio (611.671.143-02); Matheus Vinicius Pereira Bastos 
(074.902.053-95); Thiago Vicente Silva (157.846.247-92). 

1.2. Órgão: Comando da Marinha. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11783/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.667/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Camila Avila (176.217.177-50); Pamela Sarah Duarte Sales (133.037.006-64). 
1.2. Órgão: Comando do Exército. 
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1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11784/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-030.682/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Daniela da Silva de Souza (045.429.721-19); Rosana Iriani Daza de Garcia 
(709.819.531-66). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11785/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.701/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Elton Eduardo Freitas (015.904.253-40); Lais Toledo de Vasconcelos 

(083.432.236-67); Paloma Roberta Euzebio Rodrigues (107.963.486-00); Roxanne Covelo 

(020.588.346-07); Victor Fernandez Nascimento (328.929.718-70). 
1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11786/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de 
acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-030.704/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Cristian Jose Simoes Costa (864.905.164-20); Sheyla Karine Barbosa de Macedo 
Dias (955.068.454-72). 

1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 251 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11787/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil constante dos autos, de acordo 
com os pareceres emitidos no presente processo. 

1. Processo TC-020.333/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessada: Maria Alice Cabral de Mello (201.313.646-34). 
1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11788/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 
arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, 

em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de 
acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 

1. Processo TC-020.362/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Carlos Henrique Herculano Torres (644.736.943-72); Fatima Sara Pereira Maia 
(054.738.263-42); Francisca Pereira Maia (258.879.553-68); Joaquina Carvalhedo de Andrade 

(110.414.043-87); Leandro Herculano Torres (644.736.603-97); Rafael Herculano Torres 
(644.736.003-00); Raianne Lima Maia (071.338.733-54); Rita Herculano Torres (846.580.023-53). 

1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11789/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 143, inciso V, alínea “a”, 201, § 3º, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) excluir da relação processual o Sr. Milton Rabelo de Almeida Junior (CPF 261.017.935- 91), ex-
prefeito de Nazaré/BA, no período de 2009 a 2016; 

b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em relação aos Srs. Isaac 
Lemos Peixoto Filho (CPF 146.968.865-49), ex-Prefeito de Nazaré/BA no período de 2001 a 2004, Clóvis 
Figueiredo Souza (CPF 003.774.065-20), ex-Prefeito de Nazaré/BA nos períodos de 1997 a 2000 e 2005 a 

2008 (falecido), Norma Lucia Reis Souza (CPF 018.291.495-04), Liliane Reis Souza (CPF 
870.322.605-00), Leandro Reis Souza (CPF 641.515.145-20) e Clóvis Figueiredo Souza Filho (CPF 

931.994.495-49), herdeiros necessários do Sr. Clóvis Figueiredo Souza (CPF 003.774.065-20), ante a 
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 
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c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa 

Econômica Federal e aos responsáveis. 
1. Processo TC-015.946/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Milton Rabelo de Almeida Junior (261.017.935-91); Isaac Lemos Peixoto Filho 
(146.968.865-49); Clóvis Figueiredo Souza (003.774.065-20); Norma Lucia Reis Souza (018.291.495-04); 
Liliane Reis Souza (870.322.605-00); Leandro Reis Souza (641.515.145-20); Clóvis Figueiredo Souza 

Filho (931.994.495-49). 
1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Nazaré/BA. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11790/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudênc ia 

predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 
2.417/2021-TCU-1ª Câmara (peça 51), prolatado na Sessão de 2/3/2021 - Telepresencial, mantendo-se 

inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com o parecer emitido nos autos (peça 
61): 

Onde se lê: 

“9.3. (...) condenar os responsáveis identificados (...) ao pagamento das quantias a segui especificadas 
(...).” 

Leia-se: 
“9.3. (...) condenar, solidariamente, os responsáveis identificados (...) ao pagamento das quantias a 

seguir especificadas (...).” 

1. Processo TC-025.529/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Janio Dimas Bampa (240.376.056-00); Primas Construtora Ltda 

(11.991.813/0001-07); Reinaldo Assuncao Tannus (554.868.006-49). 
1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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: Renata Soares Silva (OAB/MG 141.886) e outros. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11791/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos 

nos autos, em: 
a) autorizar o recolhimento parcelado dos débitos a seguir discriminados, atualizados 

monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Fundo Nacional 

de Saúde, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas; 
  

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL 

(R$) 

D/C 

03/03/2015 1.521,45 D 

04/03/2015 129,66 D 

04/03/2015 11.753,80 D 

02/04/2015 13.305,25 D 

02/04/2015 49,60 D 

02/04/2015 37,49 D 

02/04/2015 25,20 D 

02/04/2015 7,20 D 
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02/04/2015 189,27 D 

02/04/2015 127,50 D 

02/04/2015 151,50 D 

05/05/2015 254,07 D 

05/05/2015 16.430,60 D 

12/06/2015 839,70 D 

12/06/2015 52,11 D 

12/06/2015 15.831,85 D 

07/07/2015 842,70 D 

07/07/2015 57,24 D 

07/07/2015 17.516,50 D 

05/08/2015 192,24 D 

05/08/2015 23,40 D 

05/08/2015 12.111,60 D 

31/08/2015 96,12 D 

31/08/2015 21.086,40 D 

 

b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação 
e o das demais mensalmente, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; 

c) alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento 

antecipado do saldo devedor; e 
d) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos 

responsáveis e ao Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. 
1. Processo TC-033.185/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Drogaria Portal Farma Ltda (10.956.098/0003-70); Jose Eduardo Fernandes 

(998.942.206-06); Pedro Augusto Rodrigues Rocha (067.218.076-61). 
1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Adriel Goncalves Nascimento (OAB/MG 89.312). 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11792/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
c/c os arts. 143, inciso V, alínea “a”, 201, § 3º, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por 

unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 
a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 

b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à responsável.  
1. Processo TC-033.444/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsável: Creusa da Silva Braga Queiroz (134.788.932-91). 
1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Luís Domingues/MA. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11793/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a fim de que esta Corte 
de Contas avalie a pertinência da interpretação dada pela Câmara dos Deputados à Lei de Acesso à 

Informação, no que concerne à disponibilização de cópias das notas fiscais apresentadas por deputados 
federais para justificar a percepção de auxílio-moradia. 
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Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, 

ensejariam atuação desta Corte de Contas. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do 
TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, em: 

a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 

no RITCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; 
b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do 

MPTCU. 
1. Processo TC-012.032/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 

1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 
(SecexAdministração). 

1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11794/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com 
o parecer emitido nos autos, em: 

a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no 
mérito, considerá-la prejudicada; 

b) encaminhar cópia integral dos presentes autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), com o objetivo de subsidiar a análise das prestações de contas dos recursos transferidos 
à Prefeitura Municipal de Boituva/SP, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, relativas 

aos exercícios de 2015 a 2019; 
c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao presidente da 

Câmara Municipal de Boituva/SP, Vereador Joelmir Pereira Camargo; e 
d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU. 

1. Processo TC-014.613/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Boituva/SP. 

1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 

(SecexEducação). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11795/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Em exame, representação formulada pela Procuradoria da República no Município de Corrente/PI, 

acerca de possíveis irregularidades no município de Cristino Castro/PI, atinentes às despesas destinadas ao 
combate da pandemia causada pela Covid-19, com recursos repassados pelo governo federal. 

Considerando os indícios de irregularidade apontados: (a) diferença entre os valores recebidos do 
Governo Federal e os indicados pelo município; e (b) contratação, em 21/7/2020, de empresa para prestação 
de serviços de tomografia computadorizada de tórax, com dispensa de licitação, que consta no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com situação cadastral baixada desde 23/4/2020; 
Considerando que o exame pela unidade técnica demonstrou a inexistência das diferenças de recursos 

alegadas; 
Considerando que a contratação para serviços de tomografia indica risco de desvio de recursos 

públicos, uma vez que foi verificado que a empresa contratada se situa no interior do Estado do Espírito 
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Santo, distante 1.757 km de Bom Jesus/PI, onde os serviços seriam prestados; que o aparelho (tomógrafo ) 

é de grande porte, o que dificulta seu transporte e instalação em outro lugar; e que a empresa, segundo 
registro no cadastro CNPJ, estava com situação cadastral baixada, na data da celebração do contrato; 

Considerando que os autos se ressentem dos documentos relativos à execução das despesas, o que 
impossibilita o confronto dos processos de dispensa e contratos celebrados com os pagamentos 
efetivamente realizados; 

Considerando que cabe ao órgão de origem, repassador dos recursos, a fiscalização primária da 
aplicação de recursos da União, a quem compete, esgotadas as medidas administrativas, a instauração da 

tomada de contas especial para a recomposição de dano ao erário; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o 

parecer emitido nos autos, em: 
a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; 

b) comunicar à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde sobre os fatos 
representados, mormente o relativo à contratação da empresa Centro Médico de Diagnóstico por Imagem 
Ltda (CMDI) (19.511.650/0001-20), pelo município de Cristino Castro/PI, após dispensa de licitação (013-

Disp/2020), em 21/7/2020, para prestar serviços de tomografia computadorizada de tórax na cidade de Bom 
Jesus/PI (150 exames), no valor de R$ 43.500,00, para que adote as providências apurativas devidas, 

instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial; 
c) encaminhar cópia desta decisão à Prefeitura de Cristino Castro/PI e ao representante; e 
d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU. 
1. Processo TC-016.793/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Órgão: Governo do Estado do Piauí. 
1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 
1.5. Representação legal: não há. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11796/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Lacy Serejo Correa emitido 

pela Fundação Universidade do Amazonas e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip revelam a inclusão irregular, nos proventos, da 
rubrica de Vencimento Básico Complementar prevista no artigo 15 da Lei 11.091/2005, sem a correta 
absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores inerentes ao cargo; 

considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 
remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção, parcial 

ou total, da parcela inquinada; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, a exemplo do disciplinamento contido nos Acórdãos 10.427/2019, 12.578/2020 e 8.902/2021, da 

Primeira Câmara; e 12.284/2019, 8.987/2020 e 8.660/2021, da Segunda Câmara; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 

considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Lacy Serejo Correa; 
dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a 

data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-018.921/2021-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Lacy Serejo Correa (035.619.922-34) 
1.2. Unidade: Fundação Universidade do Amazonas 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Fundação Universidade do Amazonas que: 

1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 
1.7.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias 

pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 
1.7.1.2. dê ciência de seu teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da 

interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos 

indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 

1.7.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-
servidora; 

1.7.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 

nova apreciação. 

ACÓRDÃO Nº 11797/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 

registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-020.627/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Dalton da Cunha Rodrigues (042.405.961-49); Hugo Keiji Okajima 
(250.451.808-00); Joao Horta de Souza (076.276.701-44); Jocyl Inocente (043.827.069-04); Maria Elsa 
Palma Coelho Lourencao (816.829.488-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11798/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.712/2021-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Denise Galvao de Albuquerque Mergener (962.674.887-72); Estrella Levy Assayag 

(634.844.207-15) 
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1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11799/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais) para fins de 

registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-021.121/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Anilce Policena de Rezende (375.163.881-49); Humberto Moreira Barros 
(296.218.791-91); Sheilla Lopes Gomes (283.123.411-53) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11800/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Simonica de Castro emitido 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
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considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Simonica de Castro; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-021.427/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Simonica de Castro (503.191.836-53) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11801/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.478/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Maria Elisa D Alcantara de Queiroz Peres (316.486.901-06); Ricardo Dias 

Mesquita (113.368.031-34) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11802/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.531/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Maria Lucia de Rezende Caetano (152.573.041-04); Silvana Oliveira da Silva 

(297.590.301-44) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11803/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.532/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessadas: Aldenora Andrade Ramalho (183.565.831-87); Eliacy Carvalho da Silva 
(086.954.741-00); Eliete Campelo de Gouveia Silva (221.398.691-68) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11804/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.560/2021-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Jose Lustosa Rebelo Lages (153.241.411-00); Maria do Socorro Diniz Campelo 
Almeida (317.551.781-15) 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11805/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.572/2021-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Luciene Teixeira de Lacerda (115.631.841-68) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11806/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.609/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Benamir da Silva Marques (160.380.292-49); Maria Izabel de Medeiros Valle 
(546.515.147-15); Maria de Fatima Nascimento Silva (026.863.332-00); Terezinha Lucas da Silva 

(041.483.042-34) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11807/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.641/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Jose Admir Mariano (165.988.909-00) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11808/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.642/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jurcino Cordeiro da Rocha (086.886.561-34) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11809/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 

registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-021.712/2021-2 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessadas: Edna da Conceição Costa Ribeiro (292.837.874-04); Lucia Maria da Silva 

(259.491.014-72) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11810/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 

registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-021.715/2021-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Edilton Rodrigues da Silva (280.038.101-91); Edira da Conceicao Azuellos 

Pampolha (159.231.772-34); Marinelza Bernardi de Castro (699.675.719-34); Marionete Vasconcelos de 
Lima (035.197.832-15); Roberto de Oliveira Lima (332.356.867-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11811/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.739/2021-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Elane Vanim Neves Gatti (331.297.976-53); Fatima Maria Martins Silva 
(419.930.806-78); Gualberto Braz da Silva (167.107.546-34); Jose Roberto Zin (180.846.726-49); Sergio 

Murilo Sotero Sbampato (259.815.446-00) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11812/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Rita Cassia Rego das Neves 

emitido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e submetido a este Tribunal para fins de 
registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcela decorrente da incorporação de 10/10 de função comissionada exercida apenas entre 5/8/1994 a 

5/8/1997, isto é, por três anos e dois dias, em desacordo, portanto, ao art. 62-A da Lei 8.112/1990; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas; 
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considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Rita Cassia Rego das Neves; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-022.106/2021-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Rita Cassia Rego das Neves (116.268.601-49) 
1.2. Unidade: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

apontada irregular, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 
1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta 

deliberação pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com base no Enunciado 106 da 

Súmula da Jurisprudência do TCU; 
1.7.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria 

de que tratam estes autos, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, 
do Regimento Interno do TCU; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11813/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de José Ribamar Carvalho Filho 
emitido peloMinistério Público Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão adminis trativa; 
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considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de José Ribamar Carvalho Filho; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-022.400/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Ribamar Carvalho Filho (157.604.643-53) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Minsitério Público Federal que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11814/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Nemora Moreira Barreto 

emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
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considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Nemora Moreira Barreto; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-022.661/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Nemora Moreira Barreto (273.658.911-49) 
1.2. Unidade: Câmara dos Deputados 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a referida parcela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11815/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Celso Pereira, emitido pela 

Universidade Federal de Santa Catarina e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes decisões judiciais referentes a planos econômicos; 
considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo 

Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos 
econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, porquanto os pagamentos 
da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação 

salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; 
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considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não 

representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 
sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; 

considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem 
absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada 

a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 
559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); 

considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 
remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das 
parcelas judiciais inquinadas; 

considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 
repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 

servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 
superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela 
ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução 

já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao Relator 
a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, 
inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do 
TCU, em: 

a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Celso Pereira; 

b) fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-022.726/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Celso Pereira (377.077.109-59) 
1.2. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais - Sefip 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 

1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamento s 
decorrentes do ato impugnado, interrompendo o pagamento de todas as rubricas judiciais referentes a planos 

econômicos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao 
TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 

1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data 

da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 
1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, 

disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 
78/2018; 

1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 
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ACÓRDÃO Nº 11816/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de José Luis Pereira da Silva 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS e submetido a este Tribunal para fins de 

registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de José Luis Pereira da Silva; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-023.036/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: José Luis Pereira da Silva (257.760.611-72) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a referida parcela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 

decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 
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1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11817/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Haiti da Silva Silveira emitido 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO e submetido a este Tribunal para fins de 

registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 
sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Haiti da Silva Silveira; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.061/2021-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Haiti da Silva Silveira (237.945.772-72) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
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parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11818/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Fátima Leonor Patrício 

emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que, além da questão apontada nos pareceres, identificou-se que as parcelas 
incorporadas como quintos ou décimos decorrem do exercício da função de Oficial de Justiça Avaliador; 

considerando que a função que ensejou a incorporação dos quintos era paga a todos os ocupantes do 

cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, independendo, portanto, 
do quesito confiança, inerente a todos os ocupantes de função comissionada; 

considerando estar devidamente configurado que tal vantagem era paga em razão do exercício das 
atribuições típicas do cargo e que, apesar de seu nome, não tem a natureza de função de confiança, cuja 
investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode ser dar ad nutum; 

considerando que a gratificação paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores, a despeito de sua 
denominação, não se confunde com as funções de confiança, funções gratificadas ou cargos em comissão, 

não sendo passíveis, portanto, de incorporação sob a forma de quintos ou décimos; 
considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme acerca da inadequação de incorporação de 

quintos decorrente de gratificação ou função comissionada devida aos ocupantes do cargo de Analis ta 

Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU pela ilegalidade do ato. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Fátima Leonor Patrício; 
dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data 

da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 

c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.139/2021-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Fátima Leonor Patrício (708.585.517-72) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região que: 
1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
1.7.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias 

pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

1.7.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-
servidora; e 

1.7.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 
nova apreciação. 

ACÓRDÃO Nº 11819/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Solange Regina Siqueira 
Cesário emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e submetido a este Tribunal para fins de 

registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada de Oficial de Justiça 
Avaliador; 

considerando que a função que ensejou a incorporação dos quintos era paga a todos os ocupantes do 
cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, independendo, portanto, 
do quesito confiança, inerente a todos os ocupantes de função comissionada; 

considerando estar devidamente configurado que tal vantagem era paga em razão do exercício das 
atribuições típicas do cargo e que, apesar de seu nome, não tem a natureza de função de confiança, cuja 

investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode ser dar ad nutum; 
considerando que a gratificação paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores, a despeito de sua 

denominação, não se confunde com as funções de confiança, funções gratificadas ou cargos em comissão, 

não sendo passíveis, portanto, de incorporação sob a forma de quintos ou décimos; 
considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme acerca da inadequação de incorporação de 

quintos decorrente de gratificação ou função comissionada devida aos ocupantes do cargo de Analis ta 
Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU pela ilegalidade do ato. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Solange Regina Siqueira Cesário; 
dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data 

da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 
c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.170/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Solange Regina Siqueira Cesário (003.206.918-96) 
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1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que: 
1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão: 

1.7.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias 
pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 
1.7.2.1. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-

servidora; e 

1.7.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para 
nova apreciação. 

ACÓRDÃO Nº 11820/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de João Maria Sinicio da Silva 

emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de João Maria Sinicio da Silva; 
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b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.200/2021-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Joao Maria Sinicio da Silva (189.383.024-15) 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11821/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Cristina Collares de 
Sousa emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e submetido a este Tribunal para fins 

de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) detectaram a inclusão irregular, nos proventos, de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 
e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 

de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 
parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 

Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 
relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 
(MP/TCU): 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso 
II; 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria 

Cristina Collares de Sousa, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
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1. Processo TC-023.222/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria Cristina Collares de Sousa (462.702.130-53) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar ao TRF-4 que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 
1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 

tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova, 

no prazo de quinze dias, seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 

1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que 
o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da 
devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 
deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11822/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Iguacy Silva da Cunha, 

emitido pelo INSS e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Iguacy Silva da Cunha; 
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b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 

1. Processo TC-023.263/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Iguacy Silva da Cunha (740.878.607-44) 

1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao INSS que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11823/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Magda Santos Pereira emitido 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Magda Santos Pereira; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-023.291/2021-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Magda Santos Pereira (839.325.347-00) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinações: Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou 

por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11824/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Valquíria Aparecida Borba 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG (TRT-3) e submetido a este Tribunal para 
fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) detectaram a inclusão irregular, nos proventos, de 
parcela decorrente da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998; 
Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 
e 04/09/2001, e amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, mas os decorrentes 
de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em 

parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; 
Considerando que, segundo a mesma decisão do STF, são indevidos os quintos recebidos 

relativamente ao período posterior a 04/09/2001; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU 

(MP/TCU): 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso 
II; 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de 

Valquíria Aparecida Borba, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.296/2021-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Valquíria Aparecida Borba (550.530.416-87) 

1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG (TRT-3) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar ao TRT-3 que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 

1.7.1. caso a parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 
tenha sido incorporada por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado promova, 
no prazo de quinze dias, seu destaque e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 
1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que 

o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da 
devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta 

deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11825/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Lenise Goltz Muniz emitido 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Lenise Goltz Muniz; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.322/2021-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Lenise Goltz Muniz (334.117.940-20) 
1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou 

por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11826/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Felisbina Simoes Luz 

emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR e submetido a este Tribunal para fins 
de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
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considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Felisbina Simoes Luz; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.357/2021-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Felisbina Simoes Luz (130.410.452-49) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11827/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Iveraldo Antonio Duarte 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para 
fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 
apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 

função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 
do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 

considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 
em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 
poderão subsistir; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 

ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
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inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 

143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Iveraldo Antonio Duarte; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-023.396/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Iveraldo Antonio Duarte (034.427.128-58) 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/sp 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 
parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 

pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao 

interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 
TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 

1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 
da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor. 

ACÓRDÃO Nº 11828/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Debora Belo Torres Riberto 
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para 

fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 

considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 

considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 
Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
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ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MPTCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Debora Belo Torres Riberto; 
b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 
1. Processo TC-023.409/2021-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Debora Belo Torres Riberto (087.300.308-03) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que: 
1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 

incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 

julgado ou por decisão administrativa; 
1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 

interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11829/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Cátia Maria Vescovi Curto, 

emitido pelo extinto Ministério da Fazenda e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, 

apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de 
função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; 
considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, 

do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; 
considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada 

em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; 
considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado 

poderão subsistir; 
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considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo 

Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado 
ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por 

reajustes futuros; 
considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário, este Tribunal fixou entendimento no 

sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 

MPTCU. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 
143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Cátia Maria Vescovi Curto; 

b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 
1. Processo TC-023.773/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Catia Maria Vescovi Curto (395.087.577-87) 
1.2. Unidade: Ministério da Fazenda (extinto) 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais - Sefip 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Ministério da Economia que: 

1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em 

parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido 
pelo STF no RE 638.115/CE, caso a mesma tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em 
julgado ou por decisão administrativa; 

1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à 
interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao 

TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido 
1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante 

da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora. 

ACÓRDÃO Nº 11830/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.059/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Tassia Lima Bomfim (028.842.025-01) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11831/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do 

Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7º, inciso II, da Resolução TCU nº 206/2007, com redação 
dada pela Resolução TCU nº 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda 
de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu 

processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se 
refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de 

admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-017.925/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Claurio Rocha (022.859.157-05); Durval Alves Domingues (853.797.006-91); 

Filipe Mateus de Oliveira (138.145.076-81); Jose Sebastiao dos Santos (748.852.786-00); Kennedy Nunes 
Sena (119.359.836-28); Marcelo da Cunha Silva (107.696.996-85); Marcos Vinicius da Silva Reis 

(136.957.366-90); Neide Aparecida Vieira (092.229.186-14); Wanderson de Jesus Mendes 
(040.974.716-51); Wilher Saraiva Silva (338.836.456-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11832/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do 
Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7º, inciso II, da Resolução TCU nº 206/2007, com redação 

dada pela Resolução TCU nº 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda 
de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu 

processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se 
refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de 
admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-017.993/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Stela Moreira Conti Neves (874.575.046-72); Arildo Venceslau Romeiro 

(156.343.268-42); Claudia Elaine de Souza (038.598.106-69); Evaldo Fernandes da Silva 
(689.738.106-34); Ivo Fernandes Ribas (032.685.126-74); Jaqueline Dias de Oliveira (074.184.206-84); 
Leandra Oliveira Mariano (102.382.076-50); Luiz Carlos Ferreira de Paula (131.738.746-50); Renata de 

Fatima Pires Tavares (116.974.336-69); Wagner Silva Lima (015.620.896-25) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11833/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do 
Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7º, inciso II, da Resolução TCU nº 206/2007, com redação 

dada pela Resolução TCU nº 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda 
de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu 
processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se 
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refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de 

admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-018.132/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Aline Garcia (914.327.582-68); Anerson de Lima da Silva (025.894.472-21); Israel 
Elias da Costa (004.042.452-93); Jhonatan da Fonseca Neves (020.384.032-10); Marilene Pedrosa Vasques 
(021.756.942-08); Marinezin Lima da Costa (133.832.132-34); Mateus Silvestre Maciel (036.960.712-00); 

Raquel Pedrosa Vasques (012.763.072-41); Vagner Bezerra das Neves (018.119.792-89); Vanessa Taiane 
Oliveira Cunha (008.085.372-29) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11834/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do 

Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7º, inciso II, da Resolução TCU nº 206/2007, com redação 
dada pela Resolução TCU nº 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda 
de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu 

processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se 
refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de 

admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-018.246/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alba Assis Campos (084.237.566-02); Daiane Patricia Teixeira da Silva 

(100.036.596-40); Fernanda da Silva Costa (090.874.096-48); Gustavo Zago Ferreira (084.362.966-56); 
Jessica Dias Oliveira (089.345.726-47); Jheneffer Alves Rosa (120.147.576-74); Karla Adriana de Oliveira 

Carvalho (059.941.616-59); Maria Rosa de Andrade Borges (029.102.546-31); Otavio Junior Ferreira 
(068.387.756-97); William Thomas Moura Garcia (120.744.306-98) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11835/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-020.441/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Francinaldo Pereira de Azevedo (053.067.034-88); Matheus de Medeiros Lima 
(091.921.224-77); Rodolpho Rodrigues Soares (072.569.034-80); Vicente Augusto de Carvalho 
(029.286.404-36) 

1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11836/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-020.492/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Cynthia Pereira Santos Barros Oliveira (031.300.405-60); Fernando Nogueira 
Andrade (026.167.984-84); Jucilene dos Santos Ferreira (060.676.724-05); Luana Barros Vilela 
(043.499.054-05); Simone Roberto Jacob Silva (861.121.394-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11837/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.506/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Marcela Corecha de Souza Luz (001.595.122-71) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11838/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Ricardo Amancio Ribeiro emitido 
pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade  

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
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considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Ricardo Amancio Ribeiro, negando registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 

1. Processo TC-024.341/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Ricardo Amancio Ribeiro (730.803.063-68) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11839/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Luana Mara de Araújo, emitido 
pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais e do Ministério Público junto a este Tribunal. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Luana Mara de Araújo, negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.375/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Luana Mara de Araujo (803.049.155-72) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
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1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais - Sefip 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 

ACÓRDÃO Nº 11840/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo aos atos de admissão de Juliana Alencar dos Anjos 

emitidos pela Caixa Econômica Federal e submetidos a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Juliana Alencar dos Anjos, negando registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 

1. Processo TC-024.441/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Juliana Alencar dos Anjos (374.013.268-09) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinações: Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 
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ACÓRDÃO Nº 11841/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Thiago Ednei de Barros Souza, 
emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (Relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de 

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribuna l.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1º, do Regimento 

Interno, em considerar ilegal a admissão de Thiago Ednei de Barros Souza, negando registro ao ato 
correspondente, encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao interessado e expedir a 
determinação contida no item 1.7, abaixo: 

1. Processo TC-024.462/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Thiago Ednei de Barros Souza (330.548.148-07) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 

Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas 

pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade dos 
certames regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11842/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Besley Levandowski Rocha 

emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e submetido a este Tribunal para fins de registro.  

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação de empregado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público 

regido pelo Edital 011/2011; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

1035-92-2013-5-10-0015 pela 15ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade prorrogada 

até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
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considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal e recusar o registro do ato de admissão de Besley Levandowski Rocha; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 

1. Processo TC-024.620/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Besley Levandowski Rocha (734.768.111-15) 
1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 1035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na 

Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade do certame regido pelo Edital 011/2011; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11843/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Sílvia Marques Lima Chimansk i 

emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º, do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Sílvia Marques Lima Chimanski, negando registro ao ato 

correspondente; 
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encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.693/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Sílvia Marques Lima Chimanski (048.527.039-06) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 

ACÓRDÃO Nº 11844/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Diones Aparecido da Silva emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Diones Aparecido da Silva, negando registro ao ato correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 

1. Processo TC-024.778/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Diones Aparecido da Silva (047.014.139-50) 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
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1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11845/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato(s) de admissão de Ricardo Araujo Andrade emitido 
pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
considerar ilegal a admissão de Ricardo Araujo de Andrade, negando registro ao ato correspondente;  
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.780/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Ricardo Araujo de Andrade (366.016.818-14) 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11846/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Daniel Nogueira Mota emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
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Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Daniel Nogueira Mota, negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-024.867/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Daniel Nogueira Mota (728.006.581-34) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11847/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Henrique Barroso da Silva Rocha, 

emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 

prorrogada até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 291 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Henrique Barroso da Silva Rocha, negando registro ao ato 
correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 
expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.892/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Henrique Barroso da Silva Rocha (080.539.276-96) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11848/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Ciro Vitor de Brito Rodrigues 

emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 
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ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Ciro Vitor de Brito Rodrigues, negando registro ao ato 
correspondente; 

encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-024.906/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Ciro Vitor de Brito Rodrigues (043.764.523-19) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinações: Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 
001/2014-NS; 

1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11849/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Sandra Irienne Mendonça emitido 

pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 

público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 
Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (Relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de 

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribuna l.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1º, do Regimento 
Interno, em considerar ilegal a admissão de Sandra Irienne Mendonça, negando registro ao ato 
correspondente, encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à interessada e expedir a 

determinação contida no item 1.7, abaixo: 
1. Processo TC-024.918/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Sandra Irienne Mendonça (923.125.437-53) 
1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil 
Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas 
pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade dos 

certames regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS. 

ACÓRDÃO Nº 11850/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Melina Lorandi emitido pela Caixa 
Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso 
público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade 
prorrogada até o seu trânsito em julgado; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal a admissão de Melina Lorandi, negando registro ao ato correspondente; 
encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal; 

expedir as determinações contidas no item 1.7. 
1. Processo TC-025.051/2021-0 (ATO DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Melina Lorandi (817.794.960-87) 

1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 
que estendeu por prazo indeterminado a validade dos certames regidos pelos editais 001/2014-NM e 

001/2014-NS; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada. 
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ACÓRDÃO Nº 11851/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de José Moreira dos Santos Netto no 
cargo de médico, emitido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e submetido a este 

Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela contratação de empregado após a expiração do prazo de validade do Concurso Público 

02/2016-Ebserh/HUAC-UFCG, regido pelos Editais 002/2016, 003/2016 e 004/2016; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida em tutela antecipada, na Ação Civil Pública 

0000594-90.2019.5.13.0024, pela 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande / 13ª Região, o concurso teve 
seu prazo de validade suspenso; 

considerado que a referida ação ainda não foi apreciada em seu mérito; 

considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 
com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (Relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1º, do Regimento 
Interno, em considerar ilegal e recusar registro ao ato de admissão de José Moreira dos Santos Netto, dando 

ciência do decidido à unidade jurisdicionada e ao interessado, sem prejuízo de expedir a determinação 
contida no item 1.7, abaixo. 

1. Processo TC-025.264/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: José Moreira dos Santos Netto (050.410.514-02) 
1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip) 

1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Ebserh que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 
0000594-90.2019.5.13.0024, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande, e adote as medidas 

pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do 
certame regido pelos Editais 002/2016, 003/2016 e 004/2016. 

ACÓRDÃO Nº 11852/2021 - TCU - 1ª Câmara 

VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Rafael Neves Lima emitido pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação de empregado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público 
regido pelo Edital 011/2011; 

considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 
1035-92-2013-5-10-0015 pela 15ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade prorrogada 

até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 295 

a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 

jurisprudência sobre o tema desta Corte; 
considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 
Interno, em: 

considerar ilegal e recusar o registro do ato de admissão de Rafael Neves Lima; 
expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-025.285/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Rafael Neves Lima (029.808.111-30) 
1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 

1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 
1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 1035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na 

Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade do certame regido pelo Edital 011/2011; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11853/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Jefferson dos Santos Silva emitido 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 
caracterizada pela contratação de empregado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público 

regido pelo Edital 011/2011; 
considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 

1035-92-2013-5-10-0015 pela 15ª Vara do Trabalho da 10ª Região, o concurso teve sua validade prorrogada 

até o seu trânsito em julgado; 
considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilega is, 

com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida 
a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1.106/2020 - Plenário e a pacificada 
jurisprudência sobre o tema desta Corte; 

considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal.  
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 260, § 1º do Regimento 

Interno, em: 
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considerar ilegal e recusar o registro do ato de admissão de Jefferson dos Santos Silva; 

expedir as determinações contidas no item 1.7: 
1. Processo TC-025.297/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Jefferson dos Santos Silva (035.141.841-51) 
1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip) 
1.6. Representação legal: não há 
1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 

1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 1035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na 
Justiça Trabalhista da 10ª Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença 

que estendeu por prazo indeterminado a validade do certame regido pelo Edital 011/2011; 
1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 11854/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.269/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Bruna Carballo Dominguez de Almeida (030.989.510-36); Fernanda Mazuco Clain 
(021.601.340-23); Heruza Einsfeld Zogbi (000.590.860-41); Jacira Cristiane Prado da Silva 

(018.142.470-33); Nicolas Magalhaes Sales (448.147.338-01) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11855/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.288/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Anderson Monteiro de Andrade (103.969.707-02); Claudio Nuernberg Junior 

(057.570.899-97); Lucas Brito dos Santos Ferreira (141.138.197-18); Rogerio Leonardo de Freitas Pedro 
(101.478.147-74); Tatiele Alves Reis (151.274.957-59) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11856/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
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inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.299/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Rubens Bittencourt (792.726.309-91) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11857/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.326/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Bruno Medeiros Guio (087.786.887-52); Janete Soares da Silva Pereira 

(980.624.767-15); Washington Aspilicueta Pinto Filho (771.098.643-91) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11858/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.335/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Rita de Jesus Santos (999.324.315-91); Aurelino Ferreira dos Santos Neto 

(016.646.875-48); Gilson Jairo Alves da Cruz (403.219.405-04); Marcio Henrique Brito Vieira 
(037.913.735-60); Tamara Santos da Silva (074.735.725-04) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11859/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.344/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alessandro Peterson Castro Soares (027.168.543-35); Francisco Robson Aguiar 
Patricio (609.382.623-60); Jose Jaderson de Sa Matias (030.064.904-52); Paulo Sergio Rocha Costa 
(014.921.193-77); Willame de Sena Pereira (064.904.573-42) 
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1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11860/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.352/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Adair Ramos de Figueiredo (987.823.981-00); Gabriel Steiger (042.659.741-98); 
Jasmiel Kraemer de Souza (056.978.571-52); Milena Messias dos Santos (025.223.421-93); Pedro 
Henrique Tavares de Lima (050.330.431-02) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11861/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.372/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Charlley Coelho Xavier (080.840.649-32); Daiane Geisiele Klabunde da Silva 

(036.023.142-00); Jane da Silva (022.117.061-85); Luciana Mataran Rosa Vieira (043.855.671-23); 

Wesley Borges Almeida (413.861.458-31) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11862/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: (181) 
1. Processo TC-026.379/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Antonio Luiz de Moraes (344.833.901-63); Jadiel Sousa Santos (602.988.423-94); 

Janete Roth Lucatelli (032.515.699-96); Lais Fernanda Lucatelli (060.842.551-67); Tayza Rayara Pereira 
da Costa (030.587.821-28) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11863/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.383/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Helena Pereira da Silva (592.716.712-87); Jesse de Souza Santos (008.127.692-36); 

Larissa Carla Vieira Theodoro (030.665.591-81); Ronaldo Faria Sousa (025.236.531-33); Sinira de Freitas 
Coelho Thomazoni (378.404.951-68) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11864/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.390/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Hevertton Nildo Moura do Rosario (105.602.257-41) 
1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.a. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11865/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.393/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Luiz Antonio Nogueira Lorena (831.775.318-20); Mirabel Cerqueira Rezende 

(035.134.548-56); Rudimar Riva (204.971.210-34) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11866/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.411/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Daniel Saboia dos Santos (139.438.337-12); Danilo Amaral Pinto 
(435.583.368-28); Danilo Cavalcante da Silva (164.279.227-69); Dayvinson Savan Pereira Brito 

(173.524.827-41); Enzo Dantas de Andrade Barros (107.752.544-36) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11867/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.412/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Carlos Gabriel Chagas de Andrade (186.325.247-98); Daniel Gorgonio Monteiro 

Chaves (173.704.277-06); Daniel Ouverney Seixas Junior (182.149.627-22); Daniel Ribeiro de Siqueira 
Daniel Duarte (161.754.067-61); Lucas de Souza Fagundes (183.614.277-32) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11868/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.432/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Andressa Diniz Coelho Vasconcellos (145.130.687-36); Bruno da Anunciacao 
Barbosa de Souza (144.857.747-08); Davi Campos Cavalcante de Oliveira (198.778.457-09); Ebony Karen 
de Oliveira Pires (136.681.994-26); Paulo de Aviz Borges (033.827.232-12) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11869/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
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inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.474/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Priscila Macedo Mengali (093.180.317-93) 
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11870/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.485/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Elisa Friedrich Martins (007.353.990-26); Juliete Maria Frighetto (021.231.360-69) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11871/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.517/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Alison Carvalho de Amorim (006.520.022-50) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11872/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.530/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Jose Gomes de Araujo (141.827.931-53); Jose Rocha Neto (033.873.951-32); Katia 

Barbosa Paixao (812.463.152-20); Paloma Silva Souza (060.009.765-00); Rafael Silva Matos Bueno 
(987.556.761-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11873/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.534/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Fabio Henrique Della Justina do Carmo (034.842.691-70); Gessica de Almeida 

Rupolo (057.056.681-98); Kleber Vinicius dos Santos (049.546.351-52); Lorraine Karoline de Jesus 
Martins (058.382.051-48); Thais Fernanda Caetano Rodrigues (044.966.261-60) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11874/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.535/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Camila Stefani Carvalho (025.586.621-63); Edna Brigida Soares Lopes 
Vasconcelos (631.100.911-00); Leiliane da Silva Oliveira (015.565.862-05); Otavio Fardin de Alencar 

(053.327.221-17); Viviane Cristina Farias Barbosa (724.776.011-72) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11875/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.548/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Camila Cunha (044.555.825-33) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11876/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.551/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Adrian Rossi Reginato (052.060.930-17) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11877/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.558/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Clara da Costa Geraldino (136.559.757-16); Camila Bastos Xavier Vassimon 

Silva (083.056.126-94); Laissa Reis Paixao (093.382.696-63); Larissa Cardoso da Silva Alvim 
(102.640.677-38); Renato Matos Pereira Novaes (126.604.487-60) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11878/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento  
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.582/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Renan Nery de Hollanda (153.552.137-66) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11879/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.591/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 304 

1.1. Interessados: Gustavo Aristimunha Barcelos (035.843.140-97); Luis Felipe Teixeira Moura 

(180.180.227-04); Marcos Fonseca Junior (186.041.687-02); Michael Viana Pequeno (190.409.277-23); 
Victor Leonidas Zawadzki Pinto (005.800.790-31) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11880/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.596/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Viviane Vasconcelos Correa Dourado (006.527.562-47) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11881/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.614/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Floriano Ferreira dos Reis Filho (250.505.158-58); Lucas Anastasi Fiorani 

(219.658.518-19); Marcelo Antonio da Silva (270.470.118-03); Renato Bellotti Senicato (327.706.038-17); 
Thalita Laua Reis Campos (350.408.428-64) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11882/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.623/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Ricardo Machado Madeira (005.817.960-71) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11883/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.636/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Matheus Della Tonia Marchesi (408.929.638-24) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11884/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.654/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Daniela Palermo Bruno (092.551.357-16); Marcela Rocha Pereira 

(045.864.026-36); Taiza Siqueira Pinheiro (092.154.077-90) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11885/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.668/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Debora Ferreira Ouriques (075.087.509-77); Inajara Amorim Mendes 

(969.743.110-87); Liliam Machado de Moura (021.493.670-84); Luci Cristina Costa do Nascimento 

(666.384.704-00); Rosana Siqueira Campos (026.701.509-77) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11886/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.674/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Ana Paula Rosim Giraldes (344.967.018-20); Debora Cristina Scabora Machado 
(178.758.488-73); Flavia Leticia Ferreira (987.225.146-00); Larissa Soares Santos (387.075.898-83); 

Simone Cristina da Silva Rodrigues Nascimento (028.851.086-06) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11887/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.678/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Jean de Sousa Pereira (059.095.273-04); Lais Fernandes Rodrigues Baltar 

(385.707.668-23); Lorena Carla Cardoso Silva (062.461.105-17); Lorena Vargas de Oliveira 
(095.883.956-58); Wemerson Neves Matias (036.284.444-54) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11888/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.679/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Carla Cristina dos Reis Paniago (060.260.856-29); Debora dos Santos Silva 
(526.539.602-06); Leandro Weder da Silva Marra (025.573.951-61); Leostenia Dantas Moraes Santos 
(008.813.455-55); Luciana Jesus Dutra (057.344.376-97) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11889/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
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inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.687/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Marilene Lobato Cardoso (961.991.302-78) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11890/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.702/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Gustavo Henrique Petroli (028.166.851-52); Saulo de Oliveira Folharini 

(352.573.378-00); Vitor Araujo Garcia (409.450.618-70); Vitor Otacilio de Almeida (117.493.576-66); 
Wallas Alves Pires dos Santos (032.538.381-29) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11891/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.712/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Antonio Carlos Ribeiro Vita (187.286.157-19) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11892/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.714/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Carolina Guimaraes (154.573.457-77) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11893/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.717/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Allan Guilherme da Silva Padilha (702.380.504-40); George Pereira Barreto 

(085.558.314-23); Gicledson de Oliveira Alves (111.228.754-01); Larissa Medeiros de Lima 
(048.805.844-95) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11894/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.719/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Andre Lohan Perdigao dos Santos (026.506.052-43); Caio Lopes do Carmo 
(863.979.185-64); Enzel Neves da Franca (074.775.075-02); Joao Victor Monteiro Machado 

(041.046.442-26); Victor Dias Mendonca (171.063.237-21) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11895/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.724/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Marcos Paulo de Souza Campanha (041.697.731-60); Matheus Alex Domit Mallat 

(083.211.219-42); Murilo Miguel Narciso (076.131.009-60); Pedro Job Vinhaes (120.622.344-81); Pedro 
de Farias Vanzan (112.209.077-31) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11896/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.731/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Daniel Guimaraes Chaves (178.366.107-05); Gustavo Alberto Silva Gils 

(192.918.527-83) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11897/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.738/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Jose Rodolfo Tenorio Lima (049.030.874-09); Luciana Alves Pimente l 

(030.690.884-06); Marcelo Karloni da Cruz (022.621.414-10); Marcos Igor da Costa Santos 
(058.383.074-98); Nayara Macena Gomes (077.072.114-13) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11898/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.757/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Isaac Brasil Pereira (415.319.338-07); Maria do Carmo Biazus (044.576.239-03) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11899/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
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1. Processo TC-026.760/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Larissa Salarolli Ruis (136.327.037-01); Monique Machado Bemquerer 
(087.142.687-01) 

1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11900/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.772/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Christian Resende de Oliveira Botelho (032.815.837-25) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11901/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.779/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Amanda Cristina Davi Resende (093.639.106-52); Bruna da Silva Ferreira Tatagiba 

(011.337.861-03); Flavia Silva e Oliveira (041.892.601-85); Marco Antonio Zaiden Loureiro 
(027.375.081-00) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11902/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.784/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Teresa Cristina Mate Calvo (100.337.988-50) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11903/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.789/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Bruna Cristine Lima Calixto Dorta (056.312.914-01); Brunno Cezar de Melo Costa 

(019.170.395-81); Isabela Castro Cruz (032.070.205-77); Marcela de Jesus Souza (013.264.825-30); 
Rejane Maria Arruda dos Santos (408.371.904-44) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11904/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.800/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Barbara Carlins Czuika da Macena (047.687.409-28); Gabriela Palka Miranda 
(076.853.289-25); Joao Batista Teixeira (384.046.216-91); Lurdes de Fatima Gomes de Souza 

(003.667.219-09); Sandra Cristina de Oliveira (021.011.469-08) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11905/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.801/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Paula Bastos Tavares (402.308.498-06); Anna Luiza Ribeiro 

(085.767.656-32); Patricia Lopes (043.731.456-10); Roberta Bairral Figueira de Melo (077.969.647-65); 
Sebastiao Francisco Sales Neto (093.912.526-99) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 312 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11906/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registr o 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.808/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Ana Paula de Oliveira Barbosa (006.733.795-31) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11907/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.811/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ana Lucia Hoefel (495.461.550-04); Joao Marcos de Oliveira Macedo 
(017.299.212-56); Julio Cesar Nunes Gazolla (000.523.332-13); Paulo Roberto Oliveira de Oliveira 

(022.199.010-09); Samanta Regina Nivinski (006.781.970-24) 
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11908/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.812/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Aline Correa Tomaz (000.971.710-26); Aline Freitas Cardoso (881.161.660-34); 

Natalia da Silva Pereira (021.564.050-00); Natanny de Araujo (020.188.550-69); Rodrigo Mazeron 
Machado (020.028.030-99) 

1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11909/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
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inciso II; e 259, inciso I, 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: 
1. Processo TC-026.836/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Alexia Rocha da Silva (853.233.300-15); Cristina Vilela Lacerda (008.675.030-50); 
Daiane Godoy Ferreira (003.545.820-89); Jessica Etchebest Acunha (004.174.500-01); Kerlen Pricila 
Pereira da Silveira (007.376.050-14) 

1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11910/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.841/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Ana Claudia Kummel Beckenkamp Ferreira (006.705.090-51); Daniela Dutra do 

Amaral (919.732.790-53); Josia Nolasco Martins (759.287.280-34); Rosangela Carvalho Dutra 

(033.774.320-78); Viviane Pioner Gomes Preuss (968.774.050-72) 
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11911/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.854/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Adriana dos Santos Willy de Oliveira (999.441.540-91); Crislaini da Cunha 

Goncalves (000.917.140-10); Luana de Athaydes Silva (829.176.200-72); Michel da Rosa Justino 
(002.079.710-99); Regina Saraiva Guedes (857.788.770-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11912/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.855/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Jean Luca Gross Gomes (006.170.230-77); Luana Gabriela Orcy Rodrigues 

(002.611.980-33); Marcelo de Jesus Lazzarin (808.159.790-53); Ramon Dias Pereira (027.939.610-43); 
Sarah Maria Santos da Cunha (028.154.420-43) 

1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11913/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.862/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Franck Wirlen Quadros dos Santos (013.741.592-39) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11914/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.868/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Andressa Morgana Teruko Leite (041.090.483-03) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11915/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.873/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Thais de Freitas Santiago (005.158.451-40) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11916/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.897/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Gabriel dos Santos Fernandes (130.216.147-44); Henrique Vianna de Oliveira 

(176.343.567-94); Iago Figueiro Theodoro (122.323.737-03); Jean Carlos Schmaedecke (097.886.219-88); 
Joao Marcos Dantas Guntzel de Azevedo (061.537.881-14) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11917/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.922/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Josenildo Silva de Lima (082.617.904-52); Mayara Maria de Lima Pessoa 
(063.967.964-14); Nayara Rocha Fernandes (115.319.566-61) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11918/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.931/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Fabio Augusto de Alcantara Andrade (100.911.977-08); Maira Moraes Pereira 
(101.705.177-13); Marco Aurelio Ramos (808.015.107-59) 

1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11919/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
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inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.946/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Sandra Regina Coelho (145.832.738-86) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11920/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.959/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Carla Cristina dos Santos (090.055.617-00); Erica Mendonca Reiff Carlos 

(122.252.367-12); Fernanda Lopes Franco (131.041.637-07); Leandro Santos da Silva (078.170.917-22); 
Tamiris Prazeres da Silva (142.549.407-26) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11921/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.971/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Kllaricy Oliveira de Almeida (036.073.913-00); Lucas Marques de Sousa Silva 
(062.924.223-21) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11922/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-026.978/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Antonio Carlos Carvalho Nascimento Filho (765.182.215-34); Fabio Costa da Silva 
(021.594.984-67); Josineide dos Santos Moura (860.763.104-72); Raiane Nascimento Santana 
(058.100.565-12); Rosiene Maria do Livramento (889.314.554-53) 
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1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11923/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.074/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Miercio Jorge Alves Ferreira Junior (715.510.422-15) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11924/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.098/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Henia Joelia Magalhaes Cruz (022.075.795-06); Michelle Pereira da Costa da Silva 

(041.400.625-92) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11925/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.111/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Jose Nunes de Aquino (014.508.054-42) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11926/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.157/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Daniel Jean Silva dos Santos (377.839.392-87); Elisabete Souza Sena 
(372.921.022-04); Jose Augusto Fonseca dos Santos (476.622.392-68); Katia de Jesus Paes Leao Coelho 

(199.374.822-91); Marcia da Silva Conceicao (081.615.677-86) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11927/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.163/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Dolores Oliveira Cabral (392.628.042-53); Maria do Socorro de Souza 

Cavalcante (337.457.902-78); Mateus Costa Gomes (613.036.363-01); Raimundo da Cruz dos Santos Filho 
(021.156.023-58); Veralucia Silveira Goi Martins (044.527.976-10) 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11928/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.230/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Leonardo da Costa Ramiro (185.745.907-54); Lucas Gabriel Schneider Dariva 
(071.929.789-30); Ruana Alves Santos (167.640.927-02) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11929/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
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inciso II; e 259, inciso I, 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: 
1. Processo TC-027.242/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Deborah Roberta Nunez Nascimento Lopes (072.248.737-13); Edmila Silva de 
Oliveira (013.594.205-50); Glauber Cassiano (004.797.845-74); Marcos Silva Marinho (045.596.595-16) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11930/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.289/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Mateus Pereira Lavorato (115.957.517-77) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11931/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.311/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Mayara Wanessa Alves dos Santos (057.360.794-02) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11932/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.325/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Eliane Aparecida da Silva (049.464.276-94); Francielly Marques Gastaldi 
(116.945.276-03); Isabela Elias Santos (095.145.246-08); Jordania Gomes Pereira Borges 

(045.503.686-16); Priscila da Costa (046.116.146-03) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11933/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.332/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Austro Martins da Fonseca (778.144.604-68); Bruna de Mello Miliosse 
(112.745.317-30); Monica Regina Pacheco Nagano Burity (497.726.783-49); Vilma da Silva de Oliveira 

(033.172.997-03); Wagner Aleixo dos Santos (108.631.547-27) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11934/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de regist ro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.338/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Felipe Marques e Silva (413.820.658-25); Luis Felipe da Silva (388.946.738-55) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11935/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.350/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Camila de Souza Ezidio (062.516.009-69); Elisabete Figueroa dos Santos 
(337.505.558-77); Erick Soares Lisboa (014.423.185-97); Felipe Andre Padilha (352.674.058-50); 

Henrique Cesar Pereira Assumpcao (018.796.115-89) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11936/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.434/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Luis Gustavo de Castro (018.525.709-70); Stella Zagatto Paterniani 
(368.352.888-50) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11937/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.435/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Bruno Mello Correa de Barros (018.670.380-56) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11938/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.464/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Bruna Teresinha de Sousa (024.654.351-59); Jesse de Oliveira Farias 

(755.729.151-49); Jose Antonio Silva Moraes (154.876.871-53); Rurique Abner Pessoa (045.717.981-30); 
Sander Soares e Silva (037.762.301-69) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11939/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.488/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessadas: Andrielle Ribeiro Flores (854.766.170-00); Juliana Matos Ferreira 

(013.399.860-60); Laura Karolainy Barcelos Sotero (036.977.770-09); Luciana Muller Della Pasqua 
Borges (027.226.170-05); Michelle Biazetto Dias (813.743.130-68) 

1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11940/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registr o 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.499/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Marina de Almeida Gomes Soriano (064.074.794-95); Pedro Augusto Silva dos 
Santos (047.473.665-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11941/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.626/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Adilson Araujo (013.832.711-43); Alaide Rodrigues de Oliveira (962.048.501-72); 
Gabriela Ribeiro de Castro (082.054.129-01); Neli Martins de Andrade (829.599.862-53); Rodrigo de Jesus 

Ferreira (033.425.451-51) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11942/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.652/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Lauenderson Felipe de Souza Pereira (086.510.131-08) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11943/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.691/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Janilda dos Santos Gomes Negreiros (226.555.222-49) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11944/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.895/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Franklyn Brito Mourao de Oliveira (005.462.073-24); Jonas de Souza Camilo 

(064.409.143-67); Perla Maria Berwanger (615.635.362-34) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11945/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.072/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Antonio Roziano Ponte Linhares (243.530.273-87); Bruna Mara Ribeiro Teles 

(027.030.123-22); Jeriane da Silva Rabelo (026.896.793-88); Jose de Souza Oliveira Filho 

(012.069.983-42) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 324 

ACÓRDÃO Nº 11946/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.184/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Crislaine da Cruz (065.014.339-67) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11947/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-030.217/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Cristiane de Brito Cruz (026.778.004-46) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11948/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.255/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Eron Andrade Rezende Filho (031.355.255-03); Fernando Abreu Santos 

(035.084.295-71); Juliana Lago de Barros (971.926.605-82); Misael Matos Santana (057.842.465-77); 

Sabrina de Santana Araujo (023.152.135-92) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11949/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-030.363/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessadas: Clarissa Martins Alves Lopes (062.001.719-80); Michela Correa Limaco 

(029.737.489-33); Vania Ribeiro Ferreira (040.498.269-76) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11950/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 

os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-030.394/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Bruno Paulino de Lima Costa (117.167.087-70); Dino Correa Sagias Thomaz 

(096.695.687-73); Isabel Domingos Martinez dos Santos (082.134.216-98); Monique dos Santos Barreto 
(106.578.207-17); Ulisses Correa Duarte (818.476.700-59) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11951/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundame nto 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.417/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Icaro Viterbre Debique Sousa (122.548.936-96); Paulo Henrique de Castro 
Filogonio (090.475.166-05) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11952/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.507/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ana Beatriz Mathias Correa (131.887.897-77); Gabriel Bispo da Silva Raimundo 
(175.532.647-50); Joao Victor Barros de Alcantara (136.793.374-93); Lucas da Costa Ramiro 

(185.746.077-46) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11953/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.512/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Camila Limeira Venigno Bezerra (101.397.419-09); Fernando Roos de Almeida 
(046.907.820-08); Joao Pedro Cruz da Silva (175.670.447-30); Larissa Monteiro Matos (191.747.387-71); 

Lorena Rafaella Cardoso Costa (065.011.555-41) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11954/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.652/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Samila Costa Pinheiro Guerra (047.770.024-11) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11955/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.676/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Gabriel Fratin da Silva (037.999.510-75); Mikhael Pereira Silve ira 
(042.261.362-25); Natalia Simioni Demetrio (051.510.161-30); Natan Sousa Ferreira (171.419.297-03); 

Nicholas Antonio Silva de Almeida (019.705.386-60) 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11956/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.690/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Daniel Dourado Guerra Segundo (016.680.222-06); Rhafael Porto Ribeiro 
(006.569.062-19); Sandro Carlos Pimenta Francelino (008.485.252-64) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11957/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.764/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Fernanda Targon (343.097.738-00); Iris Victor Bianco (491.723.109-44); Rafaela 
Sant Ana de Oliveira (824.890.250-15); Solange de Paiva Gomes (691.974.744-87); Sonia Mara Sobrinho 

(042.063.236-07) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11958/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.797/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Teresa Cristina Cornelio (753.926.317-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11959/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.869/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessada: Alessandra Fernandes Nunes (020.344.067-61) 

1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11960/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-030.967/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Christopher Valadares Evangelista (117.155.256-47); Marcus Vinicius Bellezzia 

(060.334.226-43); Thiago Rodrigues de Oliveira Paixao (021.376.386-90) 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11961/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-031.015/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Daniele Adriana Stanislowski (038.015.739-07) 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11962/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 

o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-031.063/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Antonio Joao de Lima Neto (058.873.654-63) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 11963/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-031.272/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Barbara Grassi Prado (351.090.488-51); Leticia Reis Batista Rosas 
(041.698.021-01); Ricardo Goncalves de Aguiar (347.145.408-07) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11964/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro 
os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-031.407/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessadas: Ana Cassia Alves (891.036.371-15); Edna de Souza Batista (547.596.501-30); Irene 
Aparecida Ferreira de Almeida (786.833.001-53); Maria Jose Alves de Oliveira Neves (449.739.501-49); 

Sonimar Francisca Rodrigues (724.862.441-15) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11965/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 
inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-031.502/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Marcio Gleyson Moreira Gondim (923.299.852-15) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11966/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-031.524/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessada: Daniele Rubert Nogueira Librelotto (003.550.810-83) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11967/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, 

inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro 
o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-031.542/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Amanda Rodrigues Santos Costa (090.255.804-83) 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11968/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 
inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 

registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-020.276/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Gildete Alves Nery (046.182.111-72); Maria Conceicao da Silva Argolo 
(553.208.561-72); Michelle Goncalves Vasques Ponte (147.684.467-44); Monique Goncalves Vasques 
Ponte (147.704.427-26); Silvio Botelho da Ponte (531.234.417-68) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11969/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 

nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.329/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: Andre Lopes de Almeida Fabar (025.553.412-42); Brenda Lopes de Almeida Fabar 

(025.553.732-84); Eduardo Cavalcante Pereira (030.266.772-56); Francisca Oliveira de Brito Pereira 

(719.103.602-87); Geovanna dos Santos Braga (404.619.218-63); Luzinete Mota Silva (436.140.272-87); 
Maria Clara Vasconcelos Menin (028.643.962-03); Mayra Lorena da Silva Souza (031.796.842-40); 

Sumaia Saldanha de Vasconcelos Menin (288.658.122-49) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11970/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com fundamento 
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, 

inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de 
registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.409/2021-4 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessadas: Ednalva Ataide do Nascimento (308.855.664-91); Jucilene Alves Barbosa 
(032.800.234-83) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11971/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
artigos 1º, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas dos 

responsáveis indicados no item 1.7.1. abaixo, regulares com ressalva e dar-lhes quitação; e dos responsáveis 
indicados no item 1.7.2. abaixo, regulares com quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos 
autos. 

1. Processo TC-009.494/2021-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 
1.1. Responsáveis: Aline Fernandes das Chagas (994.206.601-25); Ana Myriam Sanchez Bonomo 

(764.521.401-59); Carlos Cordeiro Ribeiro (019.563.451-91); Clarissa Machado Rocha (821.044.171-04); 
Claudio Hecht (144.051.806-87); Debora Toci Puccini (081.015.197-93); Eduardo Araujo de Souza Leao 
(674.706.612-04); Elingiton de Barros Soares (448.550.604-53); Eriberto do Nascimento Leite 

(656.699.674-53); Helder Abel Pasti (312.319.448-54); Jose Antonio Alves dos Santos (129.246.284-15); 
Jotavio Borges Gomes (291.606.771-04); Julio Cesar Mello Rodrigues (187.963.248-99); Lia Fernandes 

(186.321.008-31); Luiz Paniago Neves (923.303.981-15); Moacyr Carvalho de Andrade Neto 
(586.885.875-15); Osvaldo Barbosa Ferreira Filho (114.295.501-04); Paula Simoes Silva de Oliveira 
(938.980.101-04); Regina Carvalho de Oliveira (381.004.101-78); Tasso Mendonca Junior 

(244.833.461-72); Tomas Antonio Albuquerque de Paula Pessoa Filho (618.824.453-68); Victor Hugo 
Froner Bicca (262.571.900-10) e Yoshihiro Lima Nemoto (832.718.991-34). 

1.2. Entidade: Agência Nacional de Mineração 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 
(SeinfraCOM). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações. 
1.7.1. julgar as contas de Victor Hugo Froner Bicca e Júlio César Mello Rodrigues regulares com 

ressalvas, em decorrência da não priorização da gestão e governança de TI comprometendo as atividades 
finalísticas da Agência Nacional de Mineração e da não aplicação de penalidade contratual à empresa 

Squadra Tecnologia, apesar das inconsistências apuradas em sua atuação, dando-lhes, assim, quitação; 
1.7.2. julgar as contas de Tasso Mendonça Júnior, Débora Toci Puccini, Eduardo Araújo de Souza 

Leão, Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa Filho, Clarissa Machado Rocha, Aline Fernandes das 
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Chagas, Regina Carvalho de Oliveira, Paula Simões Silva de Oliveira, Elingiton de Barros Soares, Carlos 

Cordeiro Ribeiro, Cláudio Hecht, José Antônio Alves dos Santos, Luiz Paniago Neves, Osvaldo Barbosa 
Ferreira Filho, Yoshihiro Lima Nemoto, Ana Myriam Sanchez Bonomo, Jotávio Borges Gomes, Eriberto 

do Nascimento Leite, Moacyr Carvalho de Andrade Neto, Lia Fernandes e Helder Abel Pasti, regulares, 
com quitação plena; 

1.8. informar à Agência Nacional de Mineração, ao Ministério de Minas e Energia e à Controladoria -

Geral da União do acórdão que esta deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos; e 

1.9 encerrar este processo, nos termos do artigo 169, inciso III, do RITCU. 

ACÓRDÃO Nº 11972/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao processo 

abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c o artigos 237, inciso VII, 
parágrafo único, 143, V, ‘a’, e 169, III do RITCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, 

ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando 
a ciência abaixo, encaminhando cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à interessada e à 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e arquivar os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-026.206/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Interessada: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli 

1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho - OAB/SP 385.843 

1.7. Dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre a seguinte impropriedade/falha, 
identificada no pregão eletrônico 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção 
de outras ocorrências semelhantes: 

1.7.1. na utilização de modelo da Advocacia-Geral da União para elaboração de edital e/ou termo de 
referência, cabe ser observada a necessária adaptação às especificidades de contratação específica. 

ACÓRDÃO Nº 11973/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-004.411/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Keily Katiany Almeida Feitosa (383.126.972-68) 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11974/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com no fundamento nos artigos 169, inciso V, e 250, inciso IV e § 1º, do Regimento 

Interno deste Tribunal, em acolher as razões de justificativa da sra. Maria José Cabral Grillo e arquivar o 
presente processo. 

1. Processo TC-020.723/2009-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Maria Laetitia Correa (133.679.006-72); Maria Sonia Martins (292.586.856-87); 

Marilia Nadir dos Santos (037.645.606-06); Marta Maria Alves de Oliveira (228.538.986-87); Nadir Soares 
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de Andrade Moura (372.826.386-91); Nice Braga (216.665.476-20); Paulo Alvarenga Junqueira 

(016.219.126-04); Paulo Fernandes Costa (150.756.306-00); Paulo de Souza (000.895.086-53); Roberto 
Machado da Silva (118.938.936-34); Rosalina Batista Braga (176.217.556-87); Rosangela Borges Lima 

(293.746.346-00); Rosangela Diniz Palhares Machado (299.473.326-91); Rosangela Maria Romano 
(295.665.176-53) 

1.2. Responsável: Maria José Cabral Grillo, Pró-Reitora de Recursos Humanos da Universidade 

Federal de Minas Gerais (CPF 221.451.416-34) 
1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 

1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11975/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.737/2021-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Wilson Moraes Coelho (774.557.467-68) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11976/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.864/2021-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Eronice dos Santos Souza (345.095.931-04) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11977/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-021.564/2021-3 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessados: Elizabeth Azevedo Souza (149.374.925-00); Euclides Alves da Silva 

(230.759.295-49); Joacenira Helena Rodrigues de Oliveira (322.956.690-49); José Marcos Monteiro Freire 
(116.330.345-34); Maria Augusta Duarte Contreiras (077.451.335-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11978/2021 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados, 

submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade 

caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem “opção” oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, 

benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da 
Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); 

Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de 
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com 
o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998; 

Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.599/2019 - Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), 
acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 8.186/2021 - 1ª Câmara (relator: 
Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 

8.311/2021 - 1ª Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1ª Câmara (relator: Ministro Jorge 
Oliveira), 8.694/2021 - 1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021 - 2ª Câmara 

(relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2ª Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 
- 2ª Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2ª Câmara (relatora: Ministra Ana 
Arraes), 8.111/2021 - 2ª Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2ª Câmara (relator: 

Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, 

inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato 
de aposentadoria em favor de Karla Borges Ferreira da Silva, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento 
das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 

da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta 
deliberação à Câmara dos Deputados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-022.330/2021-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Karla Borges Ferreira da Silva (245.209.001-82). 
1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Câmara dos Deputados, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, 

que: 
1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela “opção” ora impugnada, sob pena 

de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento 
Interno/TCU; 

1.7.1.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, 

disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 
78/2018; 

1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos 
valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo 

de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 11979/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-033.220/2017-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Alzira Maria Souza Bacelar (537.495.026-68); Carlos Alberto Rodrigues Borges 
(549.271.887-87); Jaqueline Borges (482.428.966-15); Maria Clara Pires Venga (485.603.836-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Minas Gerais 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e outros, representando 
Alzira Maria Souza Bacelar, Maria Clara Pires Venga, Jaqueline Borges e Carlos Alberto Rodrigues 

Borges. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11980/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 

processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos 
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-017.720/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Agarmânio de Olinda Morais (013.656.522-03); Alenaria Menezes Martins 

(043.242.632-99); Antônio Lima de Araújo (922.723.392-04); Carita Assis Castro (000.550.582-80); 
Jamiely da Silva Aguiar Ramos (018.655.082-09); Jhonathan Soares Tavares (535.029.652-34); Marcos 
Ramos de Souza (601.610.602-00); Maria Alcirene Vieira de Melo (015.024.102-06); Meucy Nascimento 

Magalhães (874.695.702-25); Raiame Mesquita de Andrade (012.272.192-61) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11981/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 

§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato 
constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-017.785/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: João Luiz de Oliveira (003.996.407-89) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11982/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros do ato de admissão adiante relacionado se exauriram antes de seu 

processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto: 

1. Processo TC-017.839/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Gabriel Nunes de Mesquita (073.822.334-48) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11983/2021 - TCU - 1ª 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-017.854/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Claudiana Goulart dos Reis (114.331.526-06); Danilo Carvalho Bellot i 

(156.721.547-51); Dayana Coelho Pereira (128.818.947-80); Frederico Victor Franco (106.637.676-01); 

Jonathan Mendes Gomes (062.094.746-24); Mario Elias Cury Neto (097.618.126-69); Melissa Lelles Diniz 
de Lima (043.174.196-45); Rafaela Lorena Camargos (100.787.906-89); Vanderson de Ataide Paulucio 

(135.406.847-51); Veronica Ferreira Martins (057.281.986-27). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11984/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 

processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos 
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-017.864/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Alex de Paula Amaral (112.261.496-93); Daiane Cristina Dizaro (115.424.996-40); 

Darci de Carvalho Dias (215.013.276-15); Edilaine Margarida Silva (119.829.656-90); José Ailton 
Rodrigues Rocha (434.391.016-49); Marcus Vinicius Gonçalves Magalhaes (113.781.996-00); Michele 
Felisberto da Silva (120.396.686-59); Poliana Oliveira Gomes (093.415.906-80); Rogério Silva Benfica 

(108.608.497-75); Tarcísio Antunes Campos Batista (113.538.246-83) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11985/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu 

processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto: 

1. Processo TC-017.878/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Acelio Barrios Rodrigues (056.355.189-58); Anderson Panasiuk (000.097.550-80); 
Cleci de Fátima Fontoura Brugo (632.933.820-53); Edineia Dorneles Oss Emer (007.079.900-84); Edson 

Luis Gaier (010.815.010-06); Grazieli dos Santos Falkembach (020.450.320-51); Guadalupe Paula de Bona 
Klanovicz (024.728.540-48); Lua Bruski Feier (024.001.280-14); Onira Prates de David (444.260.110-00); 
Tiago Peixoto de Oliveira (301.155.508-79) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11986/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 

§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos 
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-017.930/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Aliciene Roque dos Santos (091.477.346-12); Charles Henrique Cabral 

(120.050.786-03); Cynthia Belisário Maciel (102.792.166-37); Francisco Júnior de Almeida Santos 
(108.844.666-39); Gabriel Henrique Couto Ruas (098.757.126-55); João Carlos Gomes da Silva 

(042.653.646-08); Paulo Douglas dos Santos (068.408.626-31); Pedro Paulo de Araújo (092.455.726-50); 
Rafael Lima Dias (085.152.606-38); Sérgio Luiz Nogueira (562.510.256-20) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11987/2021 - TCU - 1ª 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-017.997/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Claudia Santos Gomes (087.439.556-90); Eloi Ferreira Costa Junior 

(134.257.096-07); Erika das Dores Campos (309.099.938-23); Joao Paulo da Silva Amaral Oliveira 
(071.493.686-38); Katharina Tameirao Baur (111.890.776-04); Kelly Cristina Vieira da Silva 
(143.149.786-00); Luzia de Fatima Moreira do Nascimento (066.414.136-67); Max Muller Nogueira da 

Silva (117.280.496-60); Raiany Souza da Cruz (119.032.806-21); Yuri de Freitas Alves Rodrigues 
(126.493.936-10). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11988/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 

processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos 
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-018.003/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Admilton Pacheco da Cruz (040.293.586-16); Clarismon de Paula Carvalho 

(032.967.656-38); Elisângela Aparecida de Paula Batista Ferreira (064.142.716-67); Ellayse Eva Santos 
Siqueira (083.231.636-93); Felipe Lobo de Souza Moura (113.398.056-26); Glaubert Higor Carvalho 
(087.652.646-65); Larissa Figueiredo Ferreira (145.622.076-47); Lucas Faria de Queiroz (082.088.826-58); 

Mateus Felipe Oliveira de Morais (148.489.566-50); Péricles Pereira dos Santos (102.899.896-12) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11989/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a 

seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-018.014/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Rosilene Oliveira Rocha (014.655.375-62) 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11990/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 

§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos 
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-018.051/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Angélica Aparecida dos Santos da Luz (123.713.406-42); Benicio Costa Ribeiro 
(101.058.546-03); Edeilson José de Almeida (119.726.266-04); Geraldo Benedito Goncalves Júnior 

(044.725.826-51); Liliaines da Silva Araújo (139.285.326-50); Marcos Gomes da Silva (033.550.106-00); 
Nicole Heloina Pereira de Macedo (143.803.896-85); Vinicius Alves de Oliveira (097.393.806-46); Welton 
Geraldo da Silva Dias (129.706.566-20); Wesley Cardoso dos Reis Felisbino (117.333.296-09) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11991/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 

§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto: 
1. Processo TC-018.140/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Aldeney Conrado Ferreira (455.844.432-04); Ana Maria Silva dos Santos 

(001.226.132-79); Anadia Leocadio de Oliveira (000.042.922-86); Cristina Martins de Oliveira 
(792.774.892-00); Ekito Kenede Nabarros do Nascimento (042.772.502-03); Eloane Machado Alves 

(026.486.092-61); Fabiane Queiroz da Rocha (033.017.302-21); Ian Mocambite Santana (037.707.052-11); 
José Hilario Lopes (818.542.262-15); Vinicius Feitosa Xavier (019.108.732-76) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11992/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 

§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-018.158/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Aderlan Miranda Rodrigues (014.911.032-48); Ana Carolina Rodrigues Chaves 

(020.217.232-59); Arao do Nascimento Silva (683.346.992-04); Breno Santa Rosa dos Santos 

(017.590.612-20); Emanuel Bonfim de Abreu Franca (025.006.572-05); Everton Silva da Silva 
(014.190.162-45); Nelio da Silva Vieira (014.341.252-38); Odione Ferreira Carvalho (906.165.022-49); 

Reigilia Araujo Rocha (865.385.942-04); Yuri Vinicius Silva Araujo (033.366.172-94) 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11993/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 

§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos 
constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-018.160/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Beatriz de Oliveira Araújo (025.430.022-78); Bruno Filagrana Clemente 

(023.119.362-98); Jadson Iorran dos Santos Santos (040.202.362-59); João Lucas Barroso dos Santos 

(015.554.452-76); Maiane Cristiana Nunes dos Santos (544.335.922-34); Maick Batista de Sousa Júnior 
(025.193.962-61); Manoel Marçal Gonçalves de Almeida (086.168.412-53); Natália Oliveira dos Santos 

(036.125.502-09); Renato dos Prazeres Rodrigues (013.464.292-94); Sidney Dallabrida (672.040.822-49) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11994/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 
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§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos 

constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-018.187/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alderlane Araujo da Silva Cruz (012.082.532-55); Ediane Silva Bezerra 
(024.624.502-62); Jacqueline Ketlen Sousa do Nascimento (553.209.962-68); Leticia Coelho Dias 
Bernardo (994.544.082-91); Lucas da Silva Madeira (029.772.762-11); Maria do Socorro Costa Matos dos 

Santos (899.878.702-44); Sheilla Sandes da Costa (053.824.033-41); Soraima Oliveira da Rocha 
(995.427.902-44); Veridiana Jacinta Prauze (018.219.212-16); Walace Barreto da Silva (031.469.812-46) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11995/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 
§ 5º, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos 

constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-018.256/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Adriana Maria Teixeira (110.583.886-22); Aiane de Matos Santos 
(105.952.006-05); Carlos Diego Mendes Teixeira (126.785.426-02); Jonh Milher Perico Eleriano 
(126.876.086-29); Larissa Laureana Freitas Dutra (134.964.806-02); Leomar Moreira de Pinho 

(100.364.376-03); Maryel Gomes Aguiar (113.609.636-18); Roberta Luiza Pereira Mendes 
(139.756.616-74); Thiarles Pereira Barros (119.892.716-00); Wellington Gomes Ferreira (956.199.506-97) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11996/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 

vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu 
processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, 
§ 5º, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os 

pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-018.552/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ana Rafaela Correa de Carvalho (145.830.616-09); Edimar Martelli Paz 
(045.649.036-16); Ezequiel Sebastiao de Nazare dos Santos (134.042.836-94); Itamira Soares dos Santos 
(089.423.556-76); Lucimara Aparecida Teixeira de Carvalho Aguiar (048.208.096-52); Luiz dos Reis 

Fagundes Junior (048.445.456-04); Mike Cordeiro Araujo (117.899.956-47); Natanael Ferreira de Sousa 
(122.766.356-06); Raniere da Silva Passos (114.799.596-69); Varlucio Cesar Pereira (031.302.026-41) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11997/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-019.671/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Carine dos Santos Atalla (089.166.387-80); Cássia Soares Santos Sousa 
(838.443.767-04); Luciana da Silva Rodriguez (098.939.217-16); Monique da Costa Glinarde llo 

Guimarães Pinheiro (106.848.747-09); Patrícia Garcia Schwab Guerra (083.076.577-84) 
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal da Lagoa/Ministério da Saúde 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao Hospital Federal da Lagoa que se certifique de que os interessados deste processo 

que porventura acumulem cargos/empregos públicos deem integral cumprimento a sua jornada de trabalho.  

ACÓRDÃO Nº 11998/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a 

seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-019.855/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Renato Andre Sousa da Silva (854.688.351-34) 

1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 11999/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-019.882/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Mateus Antonio Resende (094.513.976-47); Ricardo Tadeu Marcilio Junior 

(334.114.938-44) 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12000/2021 - TCU - 1ª 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-019.889/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Taiana Janaina Pereira Maier (919.999.602-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12001/2021 - TCU - 1ª 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-019.956/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessadas: Claudete Gomes da Silva (578.643.494-04); Dayane Cristina de Melo dos Santos 

(080.573.299-39); Laudsceia Meireles de Medeiros (024.383.909-05); Richele Stecanela dos Santos 

(019.870.350-38); Simone Vicente Dias da Silva (064.248.274-80). 
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 Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12002/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-020.001/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Geisa Fonseca de Goncalves (074.887.887-45); Gislane Nunes Leitao 

(041.976.447-01); Glaucio Jose Pereira da Silva (106.702.737-83); Glayce Junqueira Quintanilha 
(110.008.607-28); Helyene Rose Cruz Silva (080.320.546-50) 

1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 12003/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-020.140/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Deangela Lima da Silva de Farias (427.342.903-91); Kelvia Coelho Campos de 
Paula (978.112.543-87); Maria Aparecida Lopes Mesquita (511.619.743-34); Maria Glaciene dos Santos 

Moura (427.016.193-00); Natalia Arrais Albuquerque (639.103.143-68) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que se certifique de que os 

interessados deste processo que porventura acumulem cargos/empregos públicos deem integra l 
cumprimento a sua jornada de trabalho. 

ACÓRDÃO Nº 12004/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-020.142/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Janildo José dos Santos (026.397.584-38); Maria Isabella Costa Calou e Sa 
(041.050.454-82); Maria José Reis da Silva (033.130.124-50); Vaneide Mendes de Almeida Cavalcanti 

(020.678.104-05); Zizelda Silveira Tiburcio (031.195.084-11) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que se certifique de que os 

interessados deste processo que porventura acumulem cargos/empregos públicos deem integra l 
cumprimento a sua jornada de trabalho. 

ACÓRDÃO Nº 12005/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-020.150/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Antônia Marici Martins de Lima (703.408.894-20); Dilza Batista Palhares 
(828.480.094-20); Hélia Maria Barbosa (011.727.284-10); Rafaella Nunes Torres (011.794.064-00); Rita 

Ferreira da Silva Soares (714.279.374-00) 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que se certifique de que os 

interessados deste processo que porventura acumulem cargos/empregos públicos deem integra l 
cumprimento a sua jornada de trabalho. 

ACÓRDÃO Nº 12006/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Maicon Jose Brasilino. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.282/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Maicon Jose Brasilino (894.757.802-97). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
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1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 
Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12007/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 

Sra. Lourdeslene Rocha Araujo. 
Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 

judicial favorável aos interessados”; 
Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 

Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 
arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.353/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Lourdeslene Rocha Araujo (720.341.651-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
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1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12008/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 

Sra. Yara Lima Queiroz. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.359/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Yara Lima Queiroz (022.392.331-17). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
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ACÓRDÃO Nº 12009/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Liege de Melo Barbosa. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.369/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Liege de Melo Barbosa (043.786.006-09). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12010/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Edson Garcia da Silva. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
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0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.400/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Edson Garcia da Silva (848.694.619-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12011/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Michele Lima da Silva 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
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constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.425/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Michele Lima da Silva (049.365.985-42). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12012/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Marcela Grubisich Menan. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
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ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.492/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Marcela Grubisich Menan (047.506.549-22). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12013/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Ana Paula Ramos Vieira. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 
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Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.560/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Ana Paula Ramos Vieira (018.976.343-40). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12014/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Jhoarlon Cardoso Lopes da Silva. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
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que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 
arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.669/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Jhoarlon Cardoso Lopes da Silva (324.024.838-73). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12015/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 

Sr. Rodrigo de Souza Ferreira. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
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pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.715/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Rodrigo de Souza Ferreira (229.329.318-14). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12016/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 

Sr. Paulo Roberto Poglisch dos Santos. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.772/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Paulo Roberto Poglisch dos Santos (204.871.048-46). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12017/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 

Sr. Marcelo Ivo Stedile. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.799/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Marcelo Ivo Stedile (029.436.729-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12018/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 

Sr. Joaquim Guilherme Rabelo Tabosa. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.805/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Joaquim Guilherme Rabelo Tabosa (067.772.244-32). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
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1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12019/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 

Sra. Silvana Galavote. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-024.825/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Silvana Galavote (089.597.547-57). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
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ACÓRDÃO Nº 12020/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Fernando Carqueija de Franca. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.836/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Fernando Carqueija de Franca (058.472.257-50). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12021/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Paulo Roberto Ferreira Vidal. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
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0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.847/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Paulo Roberto Ferreira Vidal (130.225.677-74). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12022/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Aline Ludmila Alves da Silva. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
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constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.859/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Aline Ludmila Alves da Silva (063.239.864-77). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12023/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Caio Vinicius Ferraz de Lima. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
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ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.879/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Caio Vinicius Ferraz de Lima (029.865.443-12). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12024/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Geisilaine dos Santos Machado Pepe. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 
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Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-024.894/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Geisilaine dos Santos Machado Pepe (060.528.936-05). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12025/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Joel Tessmer Jeske. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
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que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 
arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.049/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Joel Tessmer Jeske (022.425.200-32). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12026/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 

Sra. Natalia Gabrielli Gomes. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 364 

pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.053/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessada: Natalia Gabrielli Gomes (004.471.310-01). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12027/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 

Sra. Milena dos Santos Zeni Diniz. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.063/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Milena dos Santos Zeni Diniz (027.470.979-19). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12028/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 

Sr. Edecarlos Pereira de Castro. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.073/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Edecarlos Pereira de Castro (962.744.255-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12029/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 

Sr. Aloizio Marques de Santana Neto. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público  

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.082/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Aloizio Marques de Santana Neto (961.436.143-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
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1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12030/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 

Sra. Franciele Freire Leonel. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público  

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.091/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Franciele Freire Leonel (011.013.481-86). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 
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ACÓRDÃO Nº 12031/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Gabriela Caroline Matias Marciano. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-025.097/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Gabriela Caroline Matias Marciano (313.172.088-38). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12032/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Daiane Scheidt Justus dos Santos. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
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0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-025.109/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Daiane Scheidt Justus dos Santos (041.486.649-58). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12033/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor da 
Sra. Ana Paula Borges. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
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constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-025.119/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Ana Paula Borges (081.109.779-01). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12034/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Marcos Gonçalves Junior. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
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ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-025.135/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Marcos Gonçalves Junior (353.488.678-02). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12035/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. Luiz Felipe da Silva Beise. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 
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Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-025.159/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Luiz Felipe da Silva Beise (012.965.302-05). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 
1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 
trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 

bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 
1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12036/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 
Sr. João Batista Vargas de Araujo. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 

expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 

referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 

Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 
constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 

data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 

que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 
ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 

ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
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que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 
arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.181/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: João Batista Vargas de Araujo (003.156.420-84). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12037/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do 

Sr. Wanderson Andrade Barboza. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do 
referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
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pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.210/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Wanderson Andrade Barboza (600.149.523-86). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Caixa Econômica Federal que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado acima nominado, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12038/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

Ebserh em favor da Sra. Larissa Formiga Pinheiro. 

Considerando que a admissão em foco decorreu de concurso público cujo prazo de validade estava 
expirado, porém com amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 

0000594-90.2019.5.13.0024, em curso na 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande/PB, que prorrogou a 
validade do referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1.106/2020-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes, revisor: 
Ministro Benjamin Zymler), segundo o qual “a expiração do prazo de validade de concurso público 

constitui óbice intransponível ao registro pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa 
data, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão 
judicial favorável aos interessados”; 

Considerando que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido 
que se deve considerar ilegal a admissão efetuada após a validade do concurso, recusando-se registro ao 

ato, sem adotar providências para a cessação do vínculo do empregado com a empresa pública, ante a 
ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão (Acórdão 7.120/2020, rel. 
Min. Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e 

Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel. Min. 
Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara); 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os 

arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de 
pessoal a seguir relacionado, negando-lhe o correspondente registro, sem prejuízo de fazer as seguintes 

determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-025.261/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Larissa Formiga Pinheiro (071.597.584-63). 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações: 

1.7.1. à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000594-90.2019.5.13.0024, em 

trâmite na Justiça Trabalhista, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o ato de admissão, 
bem como providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; e 

1.7.1.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste 

Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada acima nominada, encaminhando a este Tribuna l, 
no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 12039/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-026.272/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Gabriel Dias Laio (108.346.279-22); Gabriel Marangom (494.888.208-96); Gabriel 

Sousa Maia (160.748.727-67); Gabrielle Araujo Maia Ferreira (158.462.957-62); Gabrielle dos Santos 

Correa (094.583.649-06) 
1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12040/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-026.345/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Ivan da Silva Santos (611.696.003-01); Thais Nara Lopes Rodrigues 
(037.449.003-12) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12041/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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: 
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1. Processo TC-026.356/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Alan Augusto Pires Costa (043.235.361-51); Bruno Barbosa Queiroz 
(022.144.701-66); Luiz Fernando de Jesus Rondon (043.959.351-41); Sergio da Costa Kaisa 

(014.930.011-59); Silas da Rocha Souza Junior (950.184.761-68) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12042/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-026.361/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Aílton Ceéar Gomes (291.337.488-37); Carlos Antônio Junior Bernades Valadão 
(034.495.681-40); Mariana Guimarães Reis (072.662.726-70); Samuel Silveira Matias de Camargo 
(029.620.191-02); Tarcíso Vilela Rodrigues Faria (735.239.411-72) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12043/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-026.381/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Ana Carolina Neres (041.261.531-28); Casue Costa Beber (036.323.831-03); 

Domingas da Silva Santana (606.821.803-19); Kalinka Patricia Silva Marcal (047.830.901-57); Maycon 
Roberto Lopes Albano (033.244.971-83) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12044/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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: 
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1. Processo TC-026.386/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Andreia Silvano de Andrade (017.924.921-54); Debora Martins Castaldeli 
(015.976.371-14); Karla Bomfim Castilho (046.363.791-79); Samuel Braz dos Reis (397.550.648-26); 

Vitor Hugo Martins de Oliveira (065.897.331-20) 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12045/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-026.395/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Crislene Leal da Silva Vieira (833.542.045-91); Jairo Costa Fernandes 
(752.348.585-53); Kleverton Ribeiro da Silva (668.124.293-68); Palloma Rios da Silva (015.957.275-40); 
Veronica da Cruz Oliveira (939.435.635-53) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12046/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-026.489/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: João Paulo Cândido Nascimento e Silva (089.661.616-93); Paula Piccolo Maitan 

(088.700.216-10); Tiara Moraes Guimarães (101.027.697-29) 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12047/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-026.510/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Amarildo de Araujo (158.244.378-58); Camila Pereira Jabali (304.320.238-44); 

Esteliane Santos de Sousa (548.331.912-53); Jheyckson Burjack Morais (014.407.552-05); Vanusa 
Carneiro de Abreu (958.382.282-53) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12048/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-026.521/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Elias Moreira da Silva (016.757.781-67); Julia Tassinari Severo (044.179.481-51); 

Lucas Rabelo Roma (048.803.351-93); Neyriane Ferreira Borges (037.499.171-59); Rafael Martins 
Mikado (025.729.011-70) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12049/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-026.526/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Fernando Miranda Rocha (924.269.051-15); Loyanne Moreira dos Santos 

(039.025.091-04); Natasha Geiss Fernandes (022.600.551-84); Paula Mirella de Freitas Silva 

(035.204.381-43); Veronica Daniela Gomes de Lima (058.914.566-56) 
1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12050/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-026.537/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessados: Ana Silvia Scheibe (013.112.540-05); Cristiane Vieira dos Santos Furst 

(048.081.869-00); Ismael Cabral (791.234.229-04); Lenio Kaue Farias Frihling (029.590.801-73); Mateus 
Pamplona (059.184.909-73) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12051/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-026.592/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Henrique Lemos de Holanda (064.281.013-35); Kayo Gabriel dos Santos Mendes 

(163.381.837-31); Yasmin de Oliveira Strieder (045.564.050-50) 
1.2. Órgão: Comando do Exército 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12052/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-026.715/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Daniel da Silva (095.129.217-07); Larissa da Costa Cavalcante (139.919.117-95); 
Luis Antonio de Sales (095.314.646-42) 

1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12053/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a 
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-026.911/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessada: Gilmara Pereira da Silva (044.294.255-90) 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12054/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a 

seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-027.305/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessado: Vinicius Almeida Oliveira (018.215.781-47) 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12055/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-027.502/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Allyson Carvalho Vareiro (083.330.081-43); Lincoln Vieira Costa 
(071.690.481-08) 

1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12056/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a 
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-027.539/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Roberto Idalino Barros (483.209.514-53) 
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12057/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-030.262/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Jairon Gomes da Silveira (204.802.025-91); Keila Cristina Oliveira Vieira 
(056.430.975-32); Marvin Rocha Sousa Ferreira (046.426.205-40); Raiciele Campos de Jesus 
(045.089.855-56); Rodrigo Dantas de Oliveira (058.810.975-48) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12058/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-030.294/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Arthur Verner Fries (966.791.150-00); Camile Calgaroto Tortato 

(082.265.189-03); Carolina Rosa Reis (034.907.949-82); Filipe Lucas Diniz (046.679.381-29); Gustavo 
Lincoln Goncalves (080.933.539-50) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12059/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-030.297/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Camila Fernanda dos Santos Strada (089.215.339-31); Francieli Schirmer de Ben 

(066.187.359-55); Ho Chi Minh da Silva Lima (129.642.458-86); Rodrigo Sampaio de Sousa 
(513.732.702-68); Sara dos Santos Rodrigues (070.099.229-42) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12060/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-030.301/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Camila Rosalina dos Santos (053.524.899-73); Emanuele Wundervald 
(087.391.409-03); Fabricio Paes de Medeiros (052.697.149-57); Glauanny Lais Maciel Lopes 
(005.728.831-37); Marli Parenti (559.145.279-53) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12061/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-030.441/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Amizael Ferreira Santana (017.712.622-14); Elaine da Silva Siqueira 

(050.952.994-10); Ionice Porfilia da Cruz Araujo (011.970.232-08); Joao Paulo Linhares de Sousa 
(014.395.642-64); Rayana Venancio Vieira (010.801.322-79) 

1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12062/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-030.485/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Fabricio de Andrade Ramos (441.600.768-07); Fernando Ramiro Santos 

(459.000.918-80) 
1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12063/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, 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-030.553/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Anderson Henry Pereira Feitoza (052.195.634-08); Gabriela Maria Chaves da Silva 

(082.597.644-82); Jessica Cristina de Lima Silva (094.919.854-42); Juliana Martins de Assis 
(074.166.274-43); Patricia Paixao de Oliveira Leite (368.453.704-78) 

1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12064/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, 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-030.651/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Gleibert Mesquita Lira Ribeiro (106.610.614-26); Jose Paulo Ribeiro Junior 

(087.890.604-58); Jose Victor Lima Tomaz (027.009.253-60); Luis Felipe de Magalhaes Andrade 

(088.089.774-04); Pedro Lucas de Araujo Dias (124.052.424-27) 
1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12065/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.232/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Ely da Costa Souza (068.194.113-83); Maria Socorro da Costa Souza 
(192.602.848-13); Maria da Silva Rodrigues (975.320.373-04) 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 12066/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados e fazer as determinações que se seguem: 

1. Processo TC-020.257/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Benedita Tavares Lins (740.346.504-00); Claudevan de Oliveira Santos 
(007.499.714-95); Erisvaldo Tavares Lins (007.592.394-79); Fábio Alexandre Andrade Santos Gonçalves 

(691.353.801-44); Karine Bezerra Costa (007.473.634-55); Lucas Bastos Araújo (009.796.294-54); Maria 
Lúcia Bastos Araújo (731.167.934-68); Maria de Fátima Andrade Santos (182.619.901-25); Michelle 
Cristina Andrade Santos (691.353.981-91); Olívia Bezerra Costa (136.694.604-97); Ronickson Rafael da 

Silva Santos (012.890.464-09); Sirleide da Silva Santos (870.960.304-25); Zaide da Silva Santos 
(012.890.544-10); Zenaide da Silva Santos (012.890.594-89); Zoraide da Silva Santos (012.890.654-54) 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar à Sefip que: 
1.7.1.1.1. verifique a regularidade do pagamento de parcelas judiciais às pensionistas Benedita 

Tavares Lins, Sirleide da Silva Santos e Maria Lúcia Bastos Araújo. 

ACÓRDÃO Nº 12067/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-020.332/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: Ana Rita Pereira Maciel (008.665.751-89); Deuscreide Gonçalves Pereira 

(209.694.146-68) 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12068/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-020.378/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessado: Maria José Ferreira de Souza (879.374.925-20) 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 
Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12069/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 
inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-045.914/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: Laurisa Maria da Costa Guimarães (738.400.173-00); Maria Aparecida Caldeira 

(014.155.197-65); Maria da Conceição Moraes de Andrada Luna (382.969.007-00); Maria das Graças 
Almeida de Araújo Lima (147.847.691-53) 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12070/2021 - TCU - 1ª 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-024.224/2018-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Lenery Lelles de Araujo (029.593.217-15); Lucy Borio de Lellis (175.225.107-59). 

1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar - MD/CE. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12071/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interposto pelo espólio de 
José Câmara Ferreira contra o Acórdão o 11.798/2020-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte julgou 

irregulares as contas do sr. José Câmara Ferreira e o condenou ao pagamento de débito, 
Considerando que espólio do sr. José Câmara Ferreira foi notificado da deliberação recorrida em 

9/12/2020 e que interpôs o apelo em 4/1/2021, 

Considerando que recursos de reconsideração devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, 
nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, 

Considerando que o presente recurso de reconsideração é intempestivo, 
Considerando que o art. 285, § 2º, do RITCU, dispõe que “não se conhecerá de recurso de 

reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período 

de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito 
suspensivo”, 

Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses 
jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada 
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jurisprudência desta Corte (Acórdão 2.308/2019-Plenário, Acórdão 1.760/2017-1ª Câmara e Acórdão 

2.860/2018-2ª Câmara), 
Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU 

com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do 
conhecimento do recurso fora do prazo legal, 

Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniênc ia 

de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2º, Regimento 
Interno/TCU; 

Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao 
Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos 
novos; 

Considerando que não se operou a prescrição da pretensão ressarcitória, conforme análises contidas 
no parecer do Ministério Público junto ao TCU, 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3º, e 285, caput, e § 2º, do 
Regimento Interno/TCU, em: 

1. não conhecer do presente recurso de reconsideração; e 
2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 

1. Processo TC-029.277/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: José Câmara Ferreira (012.222.363-20) 
1.2. Recorrente: espólio de José Câmara Ferreira (012.222.363-20) 

1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA 
1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin 

Zymler 
1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 
1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial (SecexTCE). 

1.8. Representação legal: Antonio Augusto Sousa (4.847/OAB-MA), representando espólio de José 
Câmara Ferreira. 

1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12072/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, inciso V, alínea a, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a 
determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 944/2021 - Plenário e em cumprimento a determinação 
a que se refere o subitem 9.3 do aludido decisum, arquivando-se o presente processo, sem prejuízo de 

encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 85) ao Governo do Estado de 
Goiás, aos Ministérios da Cidadania e da Economia, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de 

Tesouro Nacional, à Advocacia-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República, de acordo com 
o parecer da unidade técnica: 

1. Processo TC-047.579/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Representante: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Assistência Social do 

Ministério da Cidadania. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 
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 69026774.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 4 | n° 164 | Quarta-feira, 01/09/2021 387 

ACÓRDÃO Nº 12073/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Considerando que o conjunto de indicadores da entidade foi insuficiente para evidenc iar 
adequadamente eventuais distorções regionais na oferta de matrículas gratuitas no Programa de Gratuidade, 

sem que constassem dados discriminados por nível/modalidade de educação, para cada departamento 
regional, do quantitativo de matrículas gratuitas e sua representatividade em relação ao total de matrículas, 
que constituem informação essencial para o acompanhamento do programa. 

Considerando as fragilidades identificadas na concessão de subvenções acima do percentual de 5% 
estabelecido na Resolução Sesi/CN 1/1999, sem a repactuação obrigatória dos respectivos convênios para 

ajuste do percentual concedido. 
Considerando as falhas identificadas na contratação de empresa para a organização, gerenciamento, 

montagem e desmontagem da Olimpíada do Conhecimento 2016. 

Considerando a manifestação do dirigente de controle interno (peça 8), atestada pelo Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Social (peça 10), no sentido de que os exames realizados foram impactados de 

forma significativa em decorrência da não disponibilização de documentos e informações solicitadas 
formalmente pela equipe de auditoria, referentes ao Programa de Gratuidade, estabelecido pelo Decreto 
6.637/2008. 

Considerando que, instado em oitiva, a Controladoria-Geral da União (CGU) reforçou a ocorrência 
de embaraço aos trabalhos de auditoria, em decorrência da negativa de apresentação à equipe, por parte do 

departamento nacional do Sesi, de informações com completude sobre o Programa de Gratuidade 
Regulamentar (peça 30). 

Considerando que o próprio departamento nacional do Sesi, em memorial anexado aos autos (peça 

60), reconheceu não ter permitido o acesso do controle interno ao simulador de gratuidade. 
Considerando que todos os argumentos expostos no referido memorial foram contemplados para 

formulação da presente deliberação. 
Considerando que não cabe ao auditado delimitar a natureza das informações necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos da CGU em sua atividade de apoio ao controle externo, em cumprimento 

ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, e que nenhuma informação poderá ser negada aos servidores 
do sistema de controle interno, conforme art. 26 da Lei 10.180/2001. 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, na forma do art. 143, 
I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com 
fundamento nos arts. 1º, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, 

julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Robson Braga de Andrade e Rafael Esmeraldo Lucchesi 
Ramacciotti, dando-lhes quitação, em face das impropriedades apontadas a seguir, e, com fundamento nos 

arts. 1º, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1º, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos 
demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e dar ciência desta deliberação, assim como da instrução 
da unidade técnica (peça 55), ao departamento nacional do Serviço Social da Indústria e à Controladoria -

Geral da União (CGU). 
a) insuficiência da cesta de indicadores de acompanhamento do Programa de Gratuidade 

Regulamentar; 
b) concessão de subvenções acima dos 5% estabelecido da Resolução Sesi/CN 1/1999 e sem a 

repactuação obrigatória dos respectivos convênios para ajuste do percentual concedido; 

c) deficiências na contratação de empresa para a organização, gerenciamento, montagem e 
desmontagem da Olimpíada do Conhecimento 2016, Etapa Nacional; 

d) prejuízo parcial aos trabalhos de auditoria do controle interno no tocante à manifestação conclusiva 
acerca da existência de nexo entre os recursos, as ações e as despesas do programa de gratuidade. 

1. Processo TC-000.061/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 

1.1. Responsáveis: Alex Mansur Mattos (662.135.506-82); Alexandre Donizete Martins 
(462.359.069-00); Alexandre Pereira Silva (210.918.623-20); Amaro Sales de Araújo (106.325.734-49); 

Antonio Carlos da Silva (002.008.322-04); Antonio José de Moraes Souza Filho (273.611.363-20); Antonio 
Ricardo Alvarez Alban (261.812.235-68); Antonio de Sousa Almeida (055.970.131-49); Antônio Correia 
de Almeida (019.522.505-87); Aristóteles Passos Costa Neto (606.369.557-53); Artur Bueno de Camargo 

(772.913.448-91); Aurélio Antonio de Medeiros (545.850.747-91); Cinara Wagner Fredo 
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(003.747.539-89); Claudio da Silva Gomes (308.229.639-49); Edson Luiz Campagnolo (321.830.709-00); 

Eduardo Eugenio Gouvea Vieira (008.564.287-87); Eduardo Prado de Oliveira (016.045.895-15); Edílson 
Baldez das Neves (020.212.933-00); Elisete Berchiol da Silva Iwai (045.667.238-95); Francisco Sales 

Gabriel Fernandes (016.634.258-09); Francisco de Assis Benevides Gadelha (041.813.874-53); Gibson 
Barcelos Reggiani (418.330.827-53); Gilberto Carvalho (200.989.609-20); Glauco José Côrte 
(003.467.999-53); Gustavo Leal Sales Filho (184.889.515-15); Heitor José Müller (019.919.570-68); Jamal 

Jorge Bittar (194.413.711-49); Jandir José Milan (344.840.941-34); Jorge Alberto Vieira Studart Gomes 
(003.995.903-15); Jorge Wicks Corte Real (070.380.894-04); Jose Carlos Lyra de Andrade 

(038.849.024-15); José Conrado Azevedo Santos (001.215.332-04); José Adriano Ribeiro da Silva 
(216.362.302-53); José da Silva Cavalcanti (829.390.804-10); João Henrique de Almeida Sousa 
(035.809.703-72); Laerte Teixeira da Costa (028.209.608-63); Leonardo de Melo Gadelha 

(765.537.871-15); Luiz Carlos Gomes Pedreira (043.097.408-63); Luiz Lopes de Lima (035.318.721-68); 
Magno Cesar Rossi (270.272.526-00); Marcelo Thome da Silva de Almeida (016.810.717-11); Marcia 

Moraes Blanck (596.350.700-63); Marcos Guerra (488.036.267-00); Marcos Valerio de Castro 
(729.270.387-91); Marcus Superbus Passos Pinho (203.268.317-20); Moysés Benarrós Israel 
(000.291.902-82); Olavo Machado Junior (092.374.886-53); Paulo Antonio Skaf (674.083.628-00); Pedro 

Alves de Oliveira (021.568.811-20); Quintino Marques Severo (420.734.130-72); Rafael Esmeraldo 
Lucchesi Ramacciotti (431.712.655-91); Ricardo Essinger (000.475.704-15); Rita Maria Pinheiro 

(265.936.963-15); Rivaldo Fernandes Neves (025.780.852-34); Roberto Magno Martins Pires 
(270.753.893-00); Roberto Sérgio Oliveira Ferreira (027.898.763-04); Robson Braga de Andrade 
(134.020.566-15); Rogerio Jorge de Aquino e Silva (408.010.046-91); Sérgio Marcolino Longen 

(203.296.361-20); Wilson de Oliveira (095.954.731-20) 
1.2. Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesenvolvimento). 
1.6. Representação legal: Márcio Bruno Sousa Elias (12.533/OAB-DF) e outros, representando 

Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 
1.7. Recomendações: 
1.7.1. com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno, recomendar ao Sesi/DN que avalie a 

conveniência e a oportunidade de aprimorar a cesta de indicadores de acompanhamento do Programa de 
Gratuidade Regulamentar, de modo a possibilitar a adequada evidenciação de eventuais distorções 

regionais na oferta de matrículas gratuitas, passando a contemplar, também, as seguintes informações 
essenciais: 

1.7.1.1. número de matrículas da gratuidade regulamentar, discriminado por nível/modalidade de 

educação, para cada departamento regional; 
1.7.1.2. representatividade das matrículas da gratuidade regulamentar em relação ao total de 

matrículas, discriminada por nível/modalidade de educação, para cada departamento regional; 
1.7.2. dar ciência ao Sesi/DN que o serviço social autônomo deve atender prontamente às requisições 

do órgão de controle interno, que realiza seus trabalhos de atividade de apoio ao controle externo em virtude 

de expressa disposição constitucional, sendo que nenhuma informação pode ser negada aos servidores do 
sistema de controle interno, conforme art. 26 da Lei 10.180/2001. 

ACÓRDÃO Nº 12074/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Considerando a informação de que grande parte das recomendações formuladas pelo controle interno 

foram implementadas pela unidade jurisdicionada, ou estavam em fase de implementação. 

Considerando o entendimento firmado pelo acórdão 3554/2014-TCU-Plenário, sobre a possibilidade 
de aplicação da Lei 10.101/2000 aos empregados do Sesi, respeitados os princípios postos no acórdão 

519/2014-TCU-Plenário, no que se refere ao Programa de Remuneração Variável do Sistema Firjan. 
Considerando as diretrizes para fixação dos salários de dirigentes das entidades do Sistema S 

estipuladas pelo acórdão 2328/2006-TCU-Plenário. 
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Considerando que, em consulta ao relatório de gestão do Sesi/RJ relativo ao exercício de 2018, 

identificou-se a permanência de pagamento de salários em patamar superior ao definido no Plano de Cargos 
e Salários do Sistema Firjan. 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, na forma do art. 143, 
I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com 
fundamento nos arts. 1º, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, 

julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis relacionados a seguir, dando-lhes quitação, em 
face das impropriedades apontadas, e, com fundamento nos arts. 1º, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, 

nos arts. 1º, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e 
dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 33), ao departamento 
regional do Serviço Social da Indústria no estado do Rio de Janeiro. 

Fernando Ramos Nobrega: 
a.1) fixação de salários maiores que os tetos previstos nas tabelas salariais e sem demonstração da 

compatibilidade com o mercado, mediante o descumprimento do acordo coletivo de trabalho 2015/2016 e 
contrariando o Plano Unificado de Cargos e Salários regulado pelas resoluções Cogecor 6/1998, 13/2004 e 
16/2009; 

a.2) publicação de editais de licitação com cláusulas em desacordo com o Regulamento de Licitações 
e Contratos do Sesi e restritivas à competitividade, com inobservância aos princípios constitucionais da 

igualdade e da publicidade (art 37, XXI, da CF/1988); 
a.3) falhas nos processos licitatórios e no acompanhamento dos contratos, que impactaram 

negativamente a economicidade das contratações, mediante pesquisa de preço insuficiente para retratar o 

preço de mercado das contratações realizadas; 
a.4) ausência de critério de rateio entre as entidades contratantes e de normativo interno para 

acompanhamento e controle das despesas compartilhadas entre as entidades do Sistema Indústria (Senai/RJ, 
Sesi/RJ e Firjan), dentre outras, contrariando os princípios constitucionais da impessoalidade e da eficiênc ia 
(art 37 da CF/1988); 

Alexandre dos Reis e Maria Lucia Paulino Telles: 
b.1) transferência de recursos ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em desacordo com a Resolução Sesi 

2/2009 e com o acórdão 338/2013-TCU-Plenário; 
b.2) falhas na celebração e no acompanhamento de convênios, ocasionando aprovação indevida da 

prestação de contas de recursos concedidos pelo Sesi/RJ a título de subvenção, com inobservância ao art. 

54, e parágrafo único, do Regulamento do Sesi. 
1. Processo TC-000.624/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 

1.1. Responsáveis: Alexandre dos Reis (731.192.297-68); Andréa Marinho de Souza Franco 
(966.753.907-59); Antonio Henrique de Albuquerque Filho (360.948.207-97); Augusto Sérgio Espírito 
Santo Cardoso (495.748.847-91); Bruno Souza Gomes (078.431.537-05); Carlos Bernardo Ribeiro 

Schlaepfer (512.053.787-15); Carlos Fernando Gross (029.848.577-04); Carlos Mariani Bittencourt 
(007.595.037-53); Dulce Angela Arouca Procopio de Carvalho (867.841.378-68); Eduardo Eugenio 

Gouvea Vieira (008.564.287-87); Fernando Ramos Nobrega (706.152.417-00); Georges Barrenne 
(006.035.897-15); Geraldo Benedicto Hayem Coutinho (570.195.507-97); Gilson Pereira Lopes 
(011.486.217-68); Haroldo de Barros Collares Chaves (009.354.687-49); José Roberto Borges 

(853.296.817-15); Luciana Costa Marques de Sá (000.305.777-13); Luiz Césio de Souza Caetano Alves 
(260.679.867-87); Luiz Ernesto de Abreu Guerreiro (013.038.297-38); Maria Lucia Paulino Telles 

(464.959.167-87); Nilson Duarte Costa (048.917.247-49); Nilton Teles dos Santos (211.594.597-20); 
Ricardo Carvalho Maia (309.611.817-53); Sergio de Oliveira Duarte (749.851.837-68); Sérgio Carlos 
Bousquet Perez (029.096.007-00); Sérgio Carlos Ramalho (009.825.557-68); Sérgio Kunio Yamagata 

(547.829.378-49). 
1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio de Janeiro. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento (SecexDesenvolvimento).  
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1.6. Representação legal: Gisela Pimenta Gadelha Dantas (111.202/OAB-RJ) e outros, representando 

Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio de Janeiro. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao departamento regional do Serviço Social da Indústria do Estado do Rio de Janeiro 
(Sesi/RJ), nos termos do art. 4º, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 dias, encaminhe plano 
de ação contemplando, no mínimo, a análise das ocorrências de não enquadramento de empregados na 

posição da faixa salarial do cargo/função, relativa ao grupo salarial do cargo em que foi posicionado em 
decorrência de revitalização mercadológica do  Plano de Cargos e Salários do Sistema Firjan, incluindo as 

providências adotadas em cada caso, inclusive, com vistas a evitar novas ocorrências. 
1.7.2. dar ciência ao Sesi/RJ, nos termos do art. 9º, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes 

impropriedades: 

1.7.2.1. não apresentação do parecer da auditoria interna na documentação da prestação de contas, 
em desacordo ao disposto no art. 6º, I, da Decisão Normativa TCU 146/2015, conjugado c/ os arts. 3º e 13, 

II, da Instrução Normativa TCU 63/2010; 
1.7.2.2. fixação da remuneração variável do quadro de dirigentes em ato interno não incorporado ao 

regramento para pagamento de participação nos lucros e resultados, consubstanciado no Programa de 

Atingimento de Metas (PAM), referenciado nos acordos coletivos de trabalho, conforme resolução Cogecor 
14/07, de 2/5/2007, cujos percentuais variáveis não constam do PAM/2015, em desacordo com o princíp io 

constitucional da publicidade. 

ACÓRDÃO Nº 12075/2021 - TCU - 1ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, na forma do art. 143, 

I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, e, com 
fundamento no art. 1º, I, 16, I, 17, e 23, I, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 207 do RI/TCU, julgar regulares 

as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, encerrar e arquivar os autos, com ciência desta 
decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 63), ao Superior Tribunal Militar. 

1. Processo TC-028.359/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 

1.1. Responsáveis: Afonso Ivan Machado (011.438.676-53); Eder Soares de Oliveira 
(413.398.861-20); José Coelho Ferreira (023.549.501-87); Lúcio Mario de Barros Goes (233.682.687-91). 

1.2. Órgão: Superior Tribunal Militar. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 
(SecexAdministração). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 12076/2021 - TCU - 1ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com fundamento no 
art. 1º, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade 

instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, 
no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar 
formulado pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem 

como da instrução da unidade técnica (peça 24), ao representante e à Superintendência Regional do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - AM, fazendo-se as determinações sugeridas nos 

pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-025.382/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Itacol Comércio e Serviços de Materiais de Construção Ltda 

(01.426.994/0001-75). 
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Amazonas. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações: 
1.7.1. dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes - AM, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as 
impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 217/2019, para que sejam adotadas medidas 
internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, em especial, que a falta de revogação 

do certame por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, oferecendo ao licitante vencedor o direito ao contraditór io 

e à ampla defesa, em afronta ao art. 49, caput e § 3º, da Lei 8.666/1993, c/c art. 9º da Lei 10.520/2002. 

ENCERRAMENTO 
Às 15 horas e 39 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, aprovada pelo 

Presidente e homologada pela Primeira Câmara. 

ALINE GUIMARÃES DIÓGENES 

Subsecretária da Primeira Câmara 

Aprovada em 31 de agosto de 2021. 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 

Presidente 
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