
 
 
 
 

 
 
 

 

Diário Eletrônico  

Ano 5 | nº 124 | Quinta-feira, 07/07/2022 

 

 

Editais  ......................................................................................................................................  1 

Secretaria de Gestão de Processos .....................................................................................  1 

Atas  ..........................................................................................................................................  3 

Plenário  .................................................................................................................................  3 

2ª Câmara .............................................................................................................................  6 

  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Boletim do Tribunal de Contas da União 

Regulamentado pelo art. 98 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 
e pelos §§ 3° a 5° do art. 295 do Regimento Interno do TCU  

  

http://www.tcu.gov.br btcu@tcu.gov.br 
 

SAFS Lote 1 Anexo I sala 424 - CEP:70042-900 - Brasília - DF 
Fones: 3527-7279/3527-7869/3527-2484/3527-5249 

  

Presidente 
ANA LÚCIA ARRAES DE ALENCAR  

Vice-Presidente 
BRUNO DANTAS NASCIMENTO  

 

Ministros 
WALTON ALENCAR RODRIGUES 

BENJAMIN ZYMLER 
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 

AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA 
VITAL DO RÊGO FILHO 

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO 
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA 

 

Ministros-Substitutos 
AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

WEDER DE OLIVEIRA 
 

Ministério Público junto ao TCU 
Procuradora-Geral 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 
 

Subprocuradores-Gerais 
LUCAS ROCHA FURTADO 
PAULO SOARES BUGARIN 

 

Procuradores 
MARINUS EDUARDO DE VRIES MARSICO 

JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA 
SERGIO RICARDO COSTA CARIBÉ 

RODRIGO MEDEIROS DE LIMA 
 

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Secretário-Geral 

LÚCIO FLAVIO FERRAZ 
segedam@tcu.gov.br  

 

Boletim do Tribunal de Contas da União de deliberações dos colegiados 
do TCU e relatores - v. 1, n. 1, 2018. - Brasília: TCU, 2018- . 
 

Diário. 
 

 

1. Controle externo - periódico. 2. Ato normativo - periódico. 3. Controle 
externo - edital. I. Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU).  

 

 Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Ruben Rosa   

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 124 | Quinta-feira, 07/07/2022 1 

EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0926/2022-TCU/SEPROC, DE 28 DE JUNHO DE 2022 

TC 027.697/2019-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA FUNDACAO CENTRO DE REFERENCIA DA CULTURA NEGRA, CNPJ: 
03.599.337/0001-55, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 12467/2021-TCU-Segunda Câmara, 

Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 14/9/2021, proferido no processo 
TC 027.697/2019-3, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, e a condenou a recolher 
aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s ) 

monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até 
o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. 

Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 28/6/2022: R$ 153.175,60, em 
solidariedade com a responsável Cleide Hilda de Lima Souza (CPF 720.619.526-15). 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$ 15.000,00 

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

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

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 127 de 07/07/2022, Seção 3, p. 147) 
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EDITAL 0932/2022-TCU/SEPROC, DE 29 DE JUNHO DE 2022. 

Processo TC 027.697/2019-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Cleide Hilda de Lima Souza, CPF: 720.619.526-15, do despacho proferido pelo Ministro-

Substituto Marcos Bemquerer Costa no processo TC 027.697/2019-3, por meio do qual o Tribunal indefer iu 
o pedido de dilação de prazo para o pagamento das dívidas ou eventual interposição de recurso contra o 
Acórdão 12.467/2021-TCU-Segunda Câmara, por falta de amparo legal.  

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão de 
Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 127 de 07/07/2022, Seção 3, p. 147) 
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ATAS 
 

PLENÁRIO 
 

ATA Nº 10, DE 29 DE JUNHO DE 2022 

(Sessão Extraordinária Reservada do Plenário) 

Presidência: Ministra Ana Arraes (Presidente) 

Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 

Secretário das Sessões: AUFC Alden Mangueira de Oliveira 

Subsecretária do Plenário: AUFC Lorena Medeiros Bastos Correa 

Às 18 horas, a Presidente declarou aberta a sessão extraordinária do Plenário, com a presença dos 

Ministros Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Vital do Rêgo e Antonio Anastasia; dos Ministros -

Substitutos Augusto Sherman Cavalcanti (convocado para substituir o Ministro Bruno Dantas), Marcos 

Bemquerer Costa (convocado para substituir o Ministro Augusto Nardes), André Luís de Carvalho e Weder 

de Oliveira; e da Representante do Ministério Público, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e 

Silva. 

Ausentes, em missão oficial, os Ministros Augusto Nardes e Bruno Dantas e, com causa justificada, 

os Ministros Aroldo Cedraz e Jorge Oliveira. 

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 APRECIADOS POR RELAÇÃO 

O Plenário aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 1542 e 1543. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, o Plenário proferiu os Acórdãos de nºs 1544 e 1545. 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Na apreciação do processo TC-015.553/2021-3, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler, o Dr. 

Luís Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti produziu a sustentação oral que havia requerido. Acórdão 

nº 1544. 

MANUTENÇÃO DE SIGILO DE PROCESSOS 

Foi mantido o sigilo dos acórdãos proferidos nos seguintes processos: 

Acórdão nº 1544, adotado no processo TC-015.553/2021-3, cujo relator é o Ministro Benjamin 

Zymler; e 

Acórdão nº 1545, adotado no processo TC-012.604/2012-7 cujo relator é o Ministro-Substituto 

Augusto Sherman Cavalcanti. 

Os referidos acórdãos, juntamente com o relatório e o voto em que se fundamentaram, constam no 

Anexo I desta Ata, que será arquivado eletronicamente na Secretaria das Sessões. 

LEVANTAMENTO DE SIGILO DE PROCESSOS 

Em razão do levantamento de sigilo dos respectivos processos, tornaram-se públicos os Acórdãos de 

nºs 1542 e 1543, listados a seguir. 

ACÓRDÃO Nº 1542/2022 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária extraordinár ia, 

ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com 

fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas 

da União c/c o art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em 

conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o 

arquivamento do processo após ciência ao interessado. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.
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1. Processo TC-001.743/2022-8 (DENÚNCIA) 

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

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

1.3. Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) 

1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.6. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) 

1.7. Representação legal: Carlos Bender Konrad (OAB/RS 88.862), Natália Ives Camurça de Oliveira 

(OAB/DF 31.226), Victor Oliveira Souza (OAB/DF 40.832), Fábio Henrique Santos de Medeiros 

(OAB/DF 15.637), Nelson de Menezes Pereira (OAB/DF 12.936) e outros  

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:  

1.8.1. indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado, em razão da ausência do requisito do fumus 

boni iuris; 

1.8.2. determinar à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), com fulcro no art. 4º, inciso I, da 

Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de até 180 dias, adote as providências previstas em seu 

Regulamento de Licitações e Contratos com vistas à apuração da possível não fidedignidade dos atestados 

apresentados pela empresa Advanta Sistemas de Telecomunicações e Serviços de Informática Ltda. 

(03.232.670/0001-21) no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2021, aplicando, 

eventualmente, as sanções cabíveis e comunicando ao TCU as providências tomadas; 

1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham 

informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1º do art. 236 do RITCU c/c os arts. 104, § 1º, e 108, 

parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 

1.8.4. dar ciência ao denunciante, à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e à empresa INB 

Tecnologia Ltda. (09.024.896/0001-13) acerca da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução 

técnica inserta à peça 58. 

ACÓRDÃO Nº 1543/2022 - TCU - Plenário 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária extraordinár ia, 

ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com 

fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhece r 

do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 

235 do RITCU c/c o art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, e determinar o arquivamento do processo 

com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, nos 

termos abaixo:  

1. Processo TC-010.735/2022-4 (DENÚNCIA) 

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

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

1.3. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 

1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 

1.6. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétr ica) 

1.7. Representação legal: não há. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.8.1 dar ciência ao denunciante e à Agência Nacional de Energia Elétrica acerca da presente 

deliberação, enviando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 18; 

1.8.2. comunicar a Ouvidoria do TCU acerca da presente deliberação; 

1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham 

informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1º, e 108, parágrafo único, da Resolução 

TCU 259/2014; e 

1.8.4. arquivar os presentes autos. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.
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ENCERRAMENTO 

Às 18 horas e 40 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, aprovada pela 

Presidente e homologada pelo Plenário. 

LORENA MEDEIROS BASTOS CORREA 

Subsecretária do Plenário 

Aprovada em 6 de julho de 2022. 

ANA ARRAES 
Presidente 

 

 
ANEXO I DA ATA Nº 10, DE 29 DE JUNHO DE 2022 

(Sessão Extraordinária Reservada do Plenário) 

Relatórios e votos emitidos pelos respectivos relatores, bem como os Acórdãos de nºs 1544 e 1545. 
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2ª CÂMARA 
 

ATA Nº 21, DE 28 DE JUNHO DE 2022 

(Sessão Extraordinária da Segunda Câmara) 

Presidente: Ministro Aroldo Cedraz 
Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 

Subsecretária da Segunda Câmara: AUFC Elenir Teodoro Goncalves dos Santos 

Às 10 horas e 30 minutos, o Ministro Aroldo Cedraz, na Presidência, declarou aberta a sessão 

extraordinária da Segunda Câmara, com a presença dos Ministros Vital do Rêgo e Antonio Anastasia; dos 
Ministros-Substitutos Marcos Bemquerer Costa, convocado para substituir o Ministro Augusto Nardes, e 
André Luís de Carvalho, convocado para substituir o Ministro Bruno Dantas; e do Representante do 

Ministério Público, Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
Ausentes os Ministros Augusto Nardes e Bruno Dantas, em missão oficial. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 
A Segunda Câmara homologou a ata nº 20, referente à sessão realizada em 21 de junho de 2022. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 

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

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 
Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 
- TC-028.517/2014-8, cujo Relator é o Ministro Aroldo Cedraz; 

- TC-016.118/2016-2, de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; e 
- TC-004.400/2022-4, TC-010.236/2019-8, TC-017.036/2020-8, TC-027.420/2019-1, 

TC-029.937/2015-9, TC-031.409/2020-2, TC-037.210/2019-0, TC-039.012/2021-2 e TC-047.335/2020-3, 
cujo Relator é o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

A Segunda Câmara aprovou, por relação, os acórdãos de nºs 3240 a 3292. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, a Segunda Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 3184 a 
3239, incluídos no Anexo desta Ata, juntamente com os relatórios, votos ou propostas de deliberação em 
que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÕES ORAIS 
Na apreciação do processo TC-028.517/2014-8, cujo relator é o Ministro Aroldo Cedraz, o Dr. 

Claudismar Zupiroli produziu sustentação oral em nome de Hélio Hipólito Simiema e de Wanderley Veiga. 
Após a sustentação oral o relator retirou o processo da pauta. 

Na apreciação do processo TC-010.643/2016-8, cujo relator é o Ministro-Substituto André Luís de 

Carvalho, o Dr. Fernando Gelli Aiello produziu sustentação oral em nome da empresa Planova 
Planejamento e Construções S.A.  

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 3184/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 034.601/2020-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: VI - Representação. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 
3.2. Responsáveis: Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços Ltda. 

(04.782.407/0001-79); Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. (00.332.833/0001-50); Ensel 

Emp. Nac. de Serv. de Limpeza (07.147.343/0001-22); Francisco Ferreira Neto (031.768.273-34); Gestor 
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Serviços Empresarias Ltda (02.685.728/0001-20); Joana D’arc Cabral Figueiredo (204.911.743-49); Luís 

Carlos Uchoa Saunders (001.149.103-59); Serval Serviços e Limpeza Ltda. (07.360.290/0001-23); Valderi 
Dias Ferreira Filho (273.189.073-87). 

4. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEducação). 

8. Representação legal: Gustavo Fernandes Meireles (OAB/CE 24.908) e Adriano Fernandes 
Meireles (OAB/CE 29.396), ambos representando a Sra. Joana D’Arc Cabral Figueiredo; Eugênio de 
Araújo Oliveira e Lima (OAB/CE 18.264), Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB/CE 3.625) e Andrei Barbosa 

de Aguiar (OAB/CE 19.250), todos representando a empresa Serval Serviços e Limpeza Ltda.; Danielle 
Capistrano Rolim Mota (OAB/CE 20.015-B), representando a empresa L.G. Bittencourt Agenciamento de 

Recursos Humanos e Serviços Ltda.; Francisco das Chagas Carvalho Maciel (CPF 071.072.853-00), 
representando a empresa Limpex Terceirização de Serviços Gerais Ltda.; Francisco Ernando Uchôa Lima 
Sobrinho (OAB/CE 10.054), representando o Sr. Valderi Dias Ferreira Filho; Nayane Ferreira Gomes Dias 

(OAB/DF 55.690) e Júnia de Abreu Guimarães Souto (OAB/DF 10.778), representando Dinâmica 
Administração, Serviços e Obras Ltda. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em atenção ao 

Acórdão 10.030/2020-TCU-2ª Câmara, acerca de possível fuga ao procedimento licitatório, com 

favorecimento da empresa Serval Serviços e Limpeza Ltda. em contratações de terceirização de serviços 
de editoria e marketing. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª  Câmara, diante 
das razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno 

do TCU, c/c o art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 
9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis chamados em audiência; 

9.3. apensar os presentes autos ao processo de prestação de contas TC 031.363/2013-0, nos termos 
do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e 

9.4. notificar os responsáveis e a Universidade Federal do Ceará acerca da presente deliberação. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3184-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Vital do Rêgo (Relator) e Antonio 

Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

13.3. Ministro-Substituto convocado que não participou da votação: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3185/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 010.643/2016-8. 

1.1. Apenso: TC 008.757/2011-9. 
2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Assis Lyncoln Freitas (CPF 391.973.363-00); Haroldo Pequeno Filho (CPF 
118.722.413-87); Luciano Linhares Feijão (CPF 139.573.413-53); Planova - Planejamento e Construções 
Ltda. (CNPJ 47.383.971/0001-21). 

4. Instituição: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (Seinfra-Urbana). 
8. Representação legal: 
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8.1. Alanna Castelo Branco Alencar (OAB-CE 6.854), entre outros, representando Luciano Linhares 

Feijão, além de Assis Lyncoln Freitas; e 
8.2. Thiago Henrique dos Santos Oliveira (OAB-SP 365.140), entre outros, representando a Planova 

- Planejamento e Construções Ltda. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento 

ao Acórdão 4.499/2016 proferido pela 2ª Câmara do TCU, no bojo do TC 008.757/2011-9 (Fiscobras-
2011), em desfavor da Planova - Planejamento e Construções Ltda., além de Luciano Linhares Feijão como 

então Secretário de Infraestrutura do Município de Fortaleza - CE, com Haroldo Pequeno Filho e Assis 
Lyncoln Freitas como então coordenadores de fiscalização da obra no Hospital da Mulher, durante o 
período de 5/8/2008 até 31/10/2010 e de 1º/11/2010 até a conclusão da obra, diante dos indícios de 

irregularidade na obra do Hospital da Mulher em Fortaleza - CE; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. declarar a revelia de Haroldo Pequeno Filho, nos termos do RITCU, sem prejuízo de serem 

objetivamente aproveitadas em seu favor, entretanto, as alegações de defesa apresentadas pelos demais 

responsáveis; 
9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Planova - Planejamento e 

Construções Ltda., além de Luciano Linhares Feijão e Assis Lyncoln Freitas, sem prejuízo, contudo, de 
aproveitá-las objetivamente em favor de Haroldo Pequeno Filho, diante dos elementos de convicção até 
aqui obtidos neste processo; 

9.3. julgar regulares, com ressalva, as contas da Planova - Planejamento e Construções Ltda., além 
de Assis Lyncoln Freitas e Haroldo Pequeno Filho, com Luciano Linhares Feijão, nos termos dos arts. 1º, 

I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.º 8.443, de 1992, dando-lhes a correspondente quitação; 
9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9º da Resolução 

TCU n.º 315, de 2020, o Município de Fortaleza - CE atente para o dever de assegurar a efetiva 

transparência no orçamento contratual, evitando o emprego de projeto básico deficiente ou desatualizado e 
de acréscimos ou supressões acima do limite legal de 25%, em observância, assim, aos arts. 7º, § 2º, II, e 

65 da vigente Lei n.º 8.666, de 1993, sem prejuízo, ainda, de atentar para a necessidade de evitar a repetição 
da falha pelos erros nos quantitativos do item de serviço em “aquisição de piçarra para aterro posto em 
obra”, além dos demais itens de serviço, observando, desse modo, o art. 7º, § 4º, da Lei n.º 8.666, de 1993; e 

9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos responsáveis indicados pelo item 
9.1 deste Acórdão, para ciência, e ao Município de Fortaleza - CE, para ciência e cumprimento do item 9.4 

deste Acórdão. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3185-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3186/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 001.456/2022-9. 

2. Grupo II- Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Rivaldina Alves Nepomuceno dos Santos (193.183.915-87) 

4. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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

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

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

deferida pela Universidade Federal da Bahia em benefício da Sra. Rivaldina Alves Nepomuceno dos Santos.  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

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

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

9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de Aposentadoria de Rivaldina Alves Nepomuceno 
dos Santos do quadro de pessoal da Universidade Federal da Bahia, tendo em vista que, a despeito da 
irregularidade assinalada no ato submetido a este Tribunal, os pagamentos dela decorrentes não mais 

subsistem, com base no art. 6º, §1º, da Resolução-TCU 206/2007; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, 

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno 

deste Tribunal, que nos termos do art. 6º, §1º, inciso I, da Resolução-TCU 206/2007, apostile o ato de 

aposentadoria de Rivaldina Alves Nepomuceno dos Santos de modo a refletir a situação finance ira 
identificada nesta deliberação; 

9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pelas concessões, informando que o teor integra l 
da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3186-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3187/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 002.911/2022-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Jorge Alves Coelho (571.405.377-04). 

4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de aposentadoria em 
favor de Jorge Alves Coelho no cargo Auxiliar de Administração da Fundação Nacional de Saúde. 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 
nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, VIII, 259, II, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do 

Regimento Interno do TCU, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jorge Alves Coelho do quadro da Fundação Nacional 

de Saúde, negando-lhe registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 
Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, nos termos do art. 262, caput, do Regimento 
Interno do TCU, do art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018 e do art. 6º, § 1º, I, da Resolução 
TCU 206/2007: 
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9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento das 

parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, 

disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 
78/2018; 

9.3.3. dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da 

interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 

9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pela unidade jurisdicionada, 
disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que o interessado 
tomou conhecimento deste Acórdão; 

9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integra l 
da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3187-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3188/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 006.466/2019-2. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Responsáveis: José Francisco de Carvalho Neto (068.767.065-91); Liceu de Artes e Ofícios da 
Bahia (15.118.995/0001-67); Romel Rebello Brandao (641.637.505-25). 

4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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: Samara Lobo da Silva (22.712/OAB-BA), representando Romel Rebello 

Brandão. 

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

Especial de Cultura, em desfavor de Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, José Francisco de Carvalho Neto e 
Romel Rebello Brandão, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por 
meio do Convênio MINC/SE/FNC 167/2005 (registro Siafi 523736), para apoio ao projeto “Arte, Talento 

e Cidadania”. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, em: 

9.1. considerar revel o responsável Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, para todos os efeitos, dando-
se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.2. acatar as alegações de defesa de Romel Rebello Brandao, determinando, no seu caso, o 

arquivamento dos autos por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6º, II, da IN TCU 71/2012 

9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Francisco de Carvalho Neto; 
9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Francisco de Carvalho Neto e 

do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir 
especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante 

o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do 
Fundo Nacional de Cultura, 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: 
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VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

55.000,00 27/5/2005 

10.939,50 24/10/2005 

19.060,50 24/10/2005 

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

9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, 

c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s) em até 36 parcelas, 
incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando -

lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o 
recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os 
recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, 

os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o 
responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 

antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 
9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3º 

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

cabíveis; e 
9.8. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, informando-os de 

que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3188-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3189/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 007.740/2016-6. 
1.1. Apenso: 006.304/2016-8 

2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Ministério da Ciencia, Tecnologia e Inovação (extinto) 
3.2. Responsáveis: José Jadson Pedro de Farias (277.777.314-91); Município de Craíbas - AL 

(08.439.549/0001-99). 

4. Entidade: Município de Craíbas - AL. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do 

Município de Craíbas (AL) e do Sr. José Jadson Pedro de Farias, ex-Prefeito, instaurada em razão de 
irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais repassados pelo então Ministério da Ciência e 
Tecnologia, no valor de R$ 470.000,00, com o objetivo de implantar o Centro Vocacional Tecnológico e 

Central de Beneficiamento para o desenvolvimento do arranjo produtivo local de mandioca no município,  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. Levantar o sobrestamento do presente processo determinado pelo Acórdão 2264/2019-TCU-2ª 

Câmara, uma vez que a município de Craíbas/AL não respondeu a diligência que lhe foi enviada pelo 
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Ministério da Ciência Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e, por conseguinte, 

não demonstrou interesse em celebrar nova avença para implementação da parcela não executada do 
Convênio 01.0158.00/2006 e efetiva conclusão do Centro Vocacional Tecnológico; 

9.2. Considerar revel o Sr. José Jadson Pedro de Farias, ex-Prefeito Municipal de Craíbas/AL, nos 
termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.3. com fundamento no §1º do art. 12 da Lei 8443/1992, rejeitar as alegações de defesa apresentadas 

pelo município de Craíbas/AL; 
9.4. Fixar, com fulcro no art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Craíbas-AL comprove, perante este Tribuna l, 
o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente 
a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

Valor (R$) Data 

118.877,02 4/9/2007 

20.000,00 1/11/2007 

6.432,53 30/11/2007 

7.630,00 11/4/2008 

8.986,00 15/4/2008 

9.5. Informar ao Município de Craíbas-AL de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado 

monetariamente, saneará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalva , 
com expedição de quitação, nos termos do art.12, §§ 1º e 2º da Lei 8.443/92. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3189-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3190/2022 - TCU - Segunda Câmara 
1. Processo nº TC 009.871/2018-7. 
1.1. Apensos: 030.775/2020-5; 030.772/2020-6; 030.773/2020-2. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Recurso de Reconsideração em Tomada 
de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Recorrentes: Instituto de Ação Cultural (04.550.599/0001-98); Joao Carlos Bignott i 

(703.740.078-53). 

3.2. Responsáveis: Instituto de Ação Cultural (04.550.599/0001-98); Joao Carlos Bignott i 
(703.740.078-53). 

4. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Anderson Cesar Giovanelli Domingues (431397/OAB-SP), representando 

Joao Carlos Bignotti; Anderson Cesar Giovanelli Domingues (431397/OAB-SP), representando Instituto 

de Ação Cultural. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase, cuidam de petição intitulada 
“Agravo” oferecida pelo Instituto Ação Cultural (IAC) (04.550.599/0001-98) e seu presidente, o Sr. João 
Carlos Bignotti (703.740.078-53) contra o Acórdão 301/2022-TCU-2ª Câmara do então Relator do presente 
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processo, Ministro Raimundo Carreiro, o qual não conheceu de recurso de reconsideração interposto 

intempestivamente pelos agravantes. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer da petição interposta 

pelo Instituto Ação Cultural (IAC) (04.550.599/0001-98) e por João Carlos Bignotti (703.740.078-53), 

como embargos de declaração, atribuindo- lhe efeito suspensivo, para no mérito, acolhê-los, tornar sem 
efeito o Acórdão 301/2022-TCU-2ª Câmara e conhecer do recurso de reconsideração interposto pelos 

agravantes às peças 71-75 destes autos; 
9.2. remeter os presentes autos à Secretaria de Recursos, para exame de mérito do recurso; 
9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3190-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3191/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 016.288/2015-7. 
1.1. Apensos: 023.607/2018-1; 003.732/2017-7 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 

3.2. Responsável: Flaubert Torres Filho (483.752.504-06). 
3.3. Recorrente: Flaubert Torres Filho (483.752.504-06). 
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Viçosa - AL. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

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: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF), representando Flaubert 

Torres Filho. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em fase de análise de 
embargos de declaração opostos pelo Sr. Flaubert Torres Filho, na qualidade de Prefeito de Viçosa/AL, em 
face do Acórdão 8.664/2020 - Segunda Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável e 

o condenou à reparação de dano ao erário e ao pagamento de multa, por entender ter havido irregularidades 
na execução física e financeira do Convênio 1.781/09 firmado com o Ministério do Turismo, com repasses 

de verbas federais no valor de R$ 120.000,00, para o apoio à realização do “Natal da Paz” de 24 a 
25/12/2009, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos 

de declaração para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade da citação do Sr. Flaubert 
Torres Filho e, por consequência, a nulidade do Acórdão 8.664/2020 - Segunda Câmara; 

9.2. orientar a Segecex no sentido de que observe os procedimentos descritos no voto que fundamenta 

esta deliberação, nas hipóteses em que os Correios devolverem a comunicação processual com a inscrição 
“não procurado”. 

9.3. restituir os autos à SecexTCE, para a reinstrução deste processo, escoimado das nulidades ora 
declaradas. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3191-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3192/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 021.463/2018-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsável: Rafael de Cassio Bernardi (036.539.859-43). 
3.2. Recorrente: Rafael de Cassio Bernardi (036.539.859-43). 

4. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 

5.1. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Rene Falagan Maia (198555/OAB-RJ) e Sabrina Junqueira Villa Forte 

(188164/OAB-RJ), representando Rafael de Cassio Bernardi. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Rafael de 

Cássio Bernardi em face do Acórdão 11.410/2019-2ª Câmara (Rel. Min. Ana Arraes), proferido em 
apreciação de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico - CNPq, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos 
em apoio financeiro ao Projeto 563123/2010-9, 

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

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de 

reconsideração interposto por Rafael de Cássio Bernardi, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para 
tornar insubsistente o Acórdão 11.410/2019-2ª Câmara; 

9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Rafael de Cássio Bernardi, dando-lhe 

quitação; 
9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico - CNPq e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3192-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3193/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 021.688/2016-8. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 
3.2. Responsáveis: Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (40.818.841/0001-25); Jorge Pereira de 

Sousa (037.105.644-68). 
3.3. Recorrentes: Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (40.818.841/0001-25); Jorge Pereira de 

Sousa (037.105.644-68). 
4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
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5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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: Ananda Marques Viana Ulisses (32228/OAB-PE), representando Instituto de 

Pesquisas Sociais Aplicadas; Ananda Marques Viana Ulisses (32228/OAB-PE), representando Jorge 

Pereira de Sousa. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 
do Turismo (Mtur) em desfavor de Jorge Pereira de Sousa, como diretor-presidente do Instituto de 
Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA, diante de irregularidades na prestação de contas dos recursos federais 

inerentes ao Convênio nº 296/2006 destinado à implantação do “Planejamento Turístico do Litoral Norte 
do Estado de Pernambuco” sob o montante de R$ 388.927,30 por meio do aporte de R$ 352.927,30 em 

recursos federais e de R$ 36.000,00 em recursos da contrapartida, em fase de análise de recurso de 
reconsideração interposto em face do Acórdão 2754/2019-TCU-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto 
André Luís de Carvalho, mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 9546/2019-TCU-2ª 

Câmara, que julgou irregulares as suas contas e lhes condenou à reparação de dano ao erário; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) combinados com o 

art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos recursos interpostos pelo Sr. Jorge Pereira de Sousa 

e pelo Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas para, no mérito, negar-lhes provimento. 
9.2. dar ciência aos recorrentes do inteiro teor desta deliberação. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3193-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3194/2022 - TCU - Segunda Câmara 
1. Processo nº TC 022.702/2021-0. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de reexame (Aposentadoria) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Recorrente: Cibele Marques Costa Messora (852.821.388-91). 
3.2. Interessado: Cibele Marques Costa Messora (852.821.388-91). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); 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 pedido de reexame interposto pela Sra. Cibele Marques 
Costa Messora (852.821.388-91), servidora aposentada do TRT/2ª Região (SP), por meio do qual se insurge 
contra o Acórdão 16.693/2021-TCU-2ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da 

interessada, negando-lhe o registro, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento no art. 48 da Lei nº 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único 

do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Cibele Marques Costa Messora 
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(852.821.388-91), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito o subitem “b.1” do item 

1.7 do Acórdão 16.693/2021-TCU-2ª Câmara, mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 
9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) de que a servidora aposentada é 

beneficiária de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação nº 2004.34.00.048565-0, ajuizada 
perante a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que lhe assegura a manutenção da 
parcela de “quintos”, observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 
9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribuna l 

Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do 
Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtua l 
https://www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3194-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3195/2022 - TCU - Segunda Câmara 

1. Processo nº TC 023.966/2021-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I Pedido de Reexame (Aposentadoria) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Recorrente: Sandra Cristina Vieira (750.757.177-72); 
3.2. Interessados: Sandra Cristina Vieira (750.757.177-72); 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Sandra Cristina 
Vieira (750.757.177-72), servidora aposentada do TRT/1ª Região (RJ), por meio do qual se insurge contra 

o Acórdão 14.869/2021-TCU-2ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, 
negando-lhe o registro, 

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

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento no art. 48 da Lei nº 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único 

do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Sandra Cristina Vieira (750.757.177-72), para, 
no mérito, dar-lhe provimento parcial e dar a seguinte redação ao subitem 1.7.1.1 do Acórdão 14.869/2021-
TCU-2ª Câmara: 

“1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções 
comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por quaisquer reajustes futuros, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 
638.115/CE, facultando-se à servidora a incorporação da parcela de um décimo de FC-03, sem qualquer 
absorção, mantida a parcela compensatória de 5/10 de FC-03 a ser absorvida por quaisquer reajustes 

futuros”. 
9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) de que em relação à 

aposentadoria da Sra. Sandra Cristina Vieira (750.757.177-72), é-lhe assegurado, nos termos do art. 5º da 
Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções comissionadas existente em 
10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para incorporação de parcela de décimo - e não 
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de quintos -, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o interstício de doze 

meses; 
9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribuna l 

Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do 
Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtua l 
https://www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3195-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3196/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-025.902/2020-2 
2. Grupo I, Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Instituto Brasil Central (Ibrace) (CNPJ 02.042.513/0001-90) e Ricardo Barbosa de 

Lima (ex-presidente do Ibrace, CPF 440.581.951-34) 
4. Unidade: Instituto Brasil Central (Ibrace) 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
7. Unidade Técnica: SecexTCE 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades 
relativas ao Convênio 702863/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasil Central 
(Ibrace), tendo como objeto o “Lançamento do projeto Feira e Encontro dos Povos do Cerrado em 28 de 

março de 2009”, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, com 

base nos arts. 1º, I, 12, § 3º, 16, III, “c”, §§ 2º e 3º, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões 
expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar revéis os responsáveis Instituto Brasil Central (Ibrace) e Ricardo Barbosa de Lima; 

9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Brasil Central (Ibrace) e de Ricardo Barbosa de Lima, 
condenando-os ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos 

juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando- lhes o 
prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, “a”, da citada lei, 

c/c o art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU: 

VALOR (R$) DATA CRÉDITO/DÉBITO 

198.000,00 09/02/2009 DÉBITO 

669,22 31/08/2009 CRÉDITO 

9.3. aplicar o Instituto Brasil Central (Ibrace) e Ricardo Barbosa de Lima, individualmente, a multa 
prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do 

Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na 

forma da legislação em vigor; 
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma 

do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 

9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o 
art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, 
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sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo 

de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o 
recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os 

recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, 
os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os 
responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento 

antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 
9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da 

República no Estado de Tocantins; 
9.7. notificar os responsáveis e o Ministério do Turismo a respeito deste acórdão. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3196-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3197/2022 - TCU - Segunda Câmara 
1. Processo nº TC 029.192/2019-6. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Ailton Nascimento (227.517.505-91); Manoel Vieira da Silva Filho 

(416.071.555-91). 
3.2 Interessado: Ministério do Turismo 

4. Órgãos/Entidades: Prefeitura Municipal de São Francisco - SE. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Lourival Freire Sobrinho (5646/OAB-SE), representando Ailton Nascimento; 

Fabiano Freire Feitosa (3173/OAB-SE), representando Manoel Vieira da Silva Filho. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa 

Econômica Federal (Caixa), em face inicialmente de Ailton Nascimento (227.517.505-91), e Manoel Vieira 
da Silva Filho (416.071.555-91), ex-prefeitos municipais de São Francisco/SE, em razão da não consecução 

dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 0305.299-55/2009, celebrado com o Ministério do Turismo 
- MTur, tendo por objeto a urbanização e paisagismo da Lagoa São Francisco, no município, 

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

diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ailton Nascimento (227.517.505-91), ex-

prefeito municipal de São Francisco/SE. 
9.2. nos termos dos arts 1º, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares 

com ressalva as contas do Sr. Ailton Nascimento (227.517.505-91). 

9.3. nos termos dos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, § 2º, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 
19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I; 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento 

Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Vieira da Silva Filho (416.071.555-91), ex-prefeito 
municipal de São Francisco/SE, 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 Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, 

inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU.  
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

19/2/2015  78.851,01 

9.4. aplicar ao Sr. Manoel Vieira da Silva Filho (416.071.555-91), a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R 7.000,00 (sete mil reais), fixando -
lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 

alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 
atualizada monetariamente desde a data desta decisão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o 
vencimento, na forma da legislação em vigor; 

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

9.6. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, caso solicitado, o parcelamento das dívidas 
em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de 
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do 

Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.7. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao 

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 
8.443/1992 c/c § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 

9.8. enviar cópia desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do 

Turismo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, 
está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3197-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3198/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-036.088/2020-0 

2. Grupo II, Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha (ex-prefeito, CPF 072.562.132-04), Miguel 

Caetano de Almeida (ex-prefeito, CPF 212.746.141-04), Abo Construções Ltda (CNPJ 

17.267.048/0001-63) e Município de Oiapoque/AP (CNPJ 05.990.445/0001-80) 
4. Unidade: Município de Oiapoque/AP 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 
7. Unidade Técnica: SecexTCE 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades 
relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 25/2012, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) e o Município de Oiapoque/AP, tendo como objeto a construção de sistema de abastecimento de 

água, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, com 

base no art. 12, §§ 1º a 3º, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno do TCU e diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar revel o Município de Oiapoque/AP; 

9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Municíp io 
de Oiapoque/AP, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada 

aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data 
do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 
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VALOR (R$) DATA 

1.489.173,85 8/9/2017 

9.3. dar ciência ao Município de Oiapoque/AP de que o recolhimento tempestivo da quantia acima 

indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela 
regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento 

pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de 
juros moratórios; 

9.4. notificar o Município de Oiapoque/AP e a Funasa a respeito deste acórdão. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3198-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3199/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-045.015/2020-1 
2. Grupo I, Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsável: Zeny dos Santos Oliveira (ex-prefeito, CPF 091.491.390-53) 

4. Unidade: Município de São José do Norte/RS 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 
7. Unidade Técnica: SecexTCE 
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata do Convênio 

710134/2008, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Municíp io 

de São José do Norte/RS, tendo como objeto “conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações 
que visam proporcionar a sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção 

de escola conforme estabelece o programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar publica 
de educação infantil - Proinfância”, 

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

base nos arts. 1º, I, 12, § 3º, 16, III, “a” e “c”, §§ 2º e 3º, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar revel o responsável Zeny dos Santos Oliveira; 
9.2. julgar irregulares as contas de Zeny dos Santos Oliveira, condenando-o ao pagamento da quantia 

abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data 

indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando- lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, 
perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, “a”, da citada lei, c/c o art. 214, III, “a”, do Regimento 
Interno do TCU: 

VALOR (R$) DATA DÉBITO/CRÉDITO 

700.000,00 28/2/2011 DÉBITO 

789.172,21 18/8/2014 CRÉDITO 

9.3. aplicar a Zeny dos Santos Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 

comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida 
aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo 

recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
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9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma 

do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 
9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o 

art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, 
sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo 
de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o 

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

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

9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da 
República no Estado do Rio Grande do Sul; 

9.7. notificar o responsável e o FNDE a respeito deste acórdão. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3199-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3200/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-004.104/2022-6. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: IV - Admissão. 

3. Interessada: Andreza Silveira Ferreira Neves (042.823.866-14). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
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 este processo em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido 
pela Caixa Econômica Federal em benefício da Sra. Andreza Silveira Ferreira Neves. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 
1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do Regimento 

Interno/TCU, em: 
9.1. considerar legal a admissão expedida em favor da Sra. Andreza Silveira Ferreira Neves, 

concedendo registro ao correspondente ato; e 
9.2. dar ciência deste Acórdão à interessada e à Caixa Econômica Federal. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3200-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3201/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-004.950/2022-4. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Walter José Machado (316.779.670-72). 
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4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT/RS. 

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 do Trabalho da 4ª Região em benefício do Sr. Walter José Machado, que 
ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão. 

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

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

em: 
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Walter José Machado, 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; e 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, sem 
prejuízo de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos 

incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez 
amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos 

termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, 
a emissão de novo ato concessório. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3201-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3202/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-004.963/2022-9. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Vera Lucia Stefanello (324.308.840-20). 

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

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais - Sefip. 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
emitido pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em benefício da ex-servidora Vera Lucia 
Stefanello. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 

1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 
9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Vera Lucia Stefanello e autorizar 

o registro do 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; e 
9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da notificação deste Acórdão, adote providências para a regularização da falha financeira apontada, 
com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da 
autoridade administrativa omissa. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3202-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 
Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3203/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-006.750/2022-2. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Valéria Pereira Lopes da Silva (822.847.927-15). 
4. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais - Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

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

deferida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em benefício da Sra. Valéria Pereira 

Lopes da Silva. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

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

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Valéria Pereira Lopes da Silva, 
negando registro ao correspondente ato; 

9.2. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 
interessada, a rubrica judicial referente à GDIBGE, por estar sendo calculada em conformidade com a 
decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, 

poderá subsistir, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; e 
9.3. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da notificação deste acórdão, dê ciência desta deliberação à interessada. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3203-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3204/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-017.930/2020-0. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga (87.706.271/0001-45) e 

Sérgio Torres dos Santos (451.126.140-72). 
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4. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo. 

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

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - Secex/TCE. 
8. Representação legal: Everson Marca (OAB/RS 122.137), Rodrigo Marca (OAB/RS 74.364) e 

Marca Sociedade Individual de Advocacia (OAB/RS 7.725). 

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

Especial da Cultura (antigo Ministério da Cultura - MinC), atualmente vinculada ao Ministério do Turismo, 
tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo 
fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para execução do projeto cultural “Música de Qualidade” (Pronac 

10-11192), cujo objeto era a realização de quatro espetáculos musicais que seriam apresentados à 
comunidade de São Luiz Gonzaga e região, de forma gratuita. 

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

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, caput, e 23, inciso III, 

da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga 
e do Sr. Sérgio Torres dos Santos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias originais a 

seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das 
datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor: 

Data  Valor (R$) 

4/7/2011 10.000,00 

22/9/2011 100.000,00 

25/11/2011 18.000,00 

29/11/2011 40.100,86 

9.2. aplicar à Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga e ao Sr. Sérgio Torres dos 
Santos, de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovarem, perante o 
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro 
Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso 

paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento 

Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as 
quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa : 
atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela 

importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.4. 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; 
9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos 

termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, 

bem como à Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo, para ciência. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3204-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 3205/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC 026.780/2020-8. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Y.C.O Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME (04.955.354/0001-40) e José 
Cícero da Silva (488.705.796-20). 

4. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela 
Secretaria Especial da Cultura (antigo Ministério da Cultura - MinC), atualmente vinculada ao Ministér io 

do Turismo, tendo por responsáveis a empresa Y.C.O. Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME e o 
seu sócio administrador, Sr. José Cícero da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos 
recursos captados para o projeto cultural “O som instrumental de BH” (Pronac 11-2689), com base na Lei 

Rouanet (Lei 8.313/1991) e na Portaria/MINC 352/2011. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

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

8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Y.C.O. Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME 

e do Sr. José Cícero da Silva, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 

27/02/2012 até a data da efetiva quitação, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento 
das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor;  

9.2. aplicar, individualmente, à empresa Y.C.O. Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME e ao 
Sr. José Cícero da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta 

e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, 
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao 
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo 

recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 
9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas 

em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes 
acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária ), 
esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 

antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais 
medidas legais; 

9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste 
Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos 

do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das 
medidas cabíveis, bem como à Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo para ciência. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3205-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 
Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 3206/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC 027.177/2018-1. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Antônio Figueiroa de Siqueira (363.437.224-91) e Município de Santa Cruz do 
Capibaribe/PE (10.091.569/0001-63). 

4. Entidade: Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Marcelo Diogenes Xavier de Lima (OAB/PE 17.742), representando 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe/PE; Lincoln de Lima Carvalho (OAB/PE 909-A) e 

Rosimar Martins Teixeira (OAB/PE 16.000), representando Antônio Figueiroa de Siqueira. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Antônio Figueiroa de 
Siqueira, ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe/PE (gestão de 2009-2012), em razão da impugnação 

parcial de despesas realizadas com recursos repassados àquele município, à conta do Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, e do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, caput, e 23, inciso III, 
da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Figueiroa de Siqueira e do Município de 

Santa Cruz do Capibaribe/PE, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias 
originais a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a 
partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar 

das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

na forma da legislação em vigor: 
9.1.1. Sr. Antônio Figueiroa de Siqueira: 

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

1.489,86 30/10/2009 

2.874,94 30/10/2009 

336,36 27/11/2009 

2.777,36 27/11/2009 

2.875,08 27/11/2009 

40.205,90 9/12/2011 

17.400,00 9/12/2011 

9.1.2. Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE 

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

133,00 1º/7/2009 

174,00 1º/7/2009 

3.985,71 10/9/2009 

3.525,23 21/9/2009 

2.375,26 30/9/2009 

102,00 1º/7/2010 
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VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 

2.345,30 19/5/2010 

2.125,20 29/5/2010 

2.125,20 4/6/2010 

1.440,62 13/9/2010 

1.697,57 22/9/2010 

1.795,78 30/9/2010 

588,72 11/10/2010 

1.245,68 22/10/2010 

1.766,69 29/10/2010 

1.326,10 12/11/2010 

1.659,35 24/11/2010 

1.602,72 24/11/2010 

2.528,78 13/12/2010 

2.526,32 21/12/2010 

1.624,13 10/3/2011 

2.107,50 21/3/2011 

2.283,60 31/3/2011 

10.725,30 6/5/2011 

9.2. aplicar ao Sr. Antônio Figueiroa de Siqueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, 
para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o 

recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a 
do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.443/1992, o parcelamento das dívidas 
em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes 
acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária ), 

esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 
antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos 

termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, com 

fundamento no § 7º do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE, para ciência. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3206-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3207/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-037.977/2021-0. 

2. Grupo: II; Classe de Assunto: V - Pensão Militar. 
3. Interessadas: Aloisia Santos Gonçalves (085.086.825-49); América Gonçalves Silva 

(232.176.265-91); Denise Villani Zagallo (606.843.137-15); Lindaura Santos Gonçalves (365.826.895-68) 

e Maria José Carvalho Lopes de Carvalho (348.599.697-15). 
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4. Órgão: Comando da Aeronáutica. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pelo 
Comando da Aeronáutica. 

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

em: 
9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de pensão militar em benefício das Sras. Aloisia Santos 

Gonçalves, América Gonçalves Silva, Denise Villani Zagallo, Lindaura Santos Gonçalves e Maria José 
Carvalho Lopes de Carvalho, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445) ; 

9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-
Plenário, apenas em relação ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Roberto Fábio Pinto Teixeira de 

Carvalho (peça 5); e 
9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3207-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3208/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 002.759/2020-9. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Joelson Cardoso do Rosário (CPF 374.067.795-34). 

4. Entidade: Município de América Dourada - BA. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Juarez de Jesus Filho (48.647/OAB-BA), representando Joelson Cardoso do 

Rosário. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Joelson Cardoso do Rosário e Rosa 
Maria Dourado Lopes, como então prefeitos de América Dourada - BA (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, 

respectivamente), diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados 
no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Campo (Projovem-Campo), durante os exercícios 

de 2014 e 2016, para a realização de ações com vistas a aumentar a escolaridade e a qualificação profissiona l 
e social de jovens agricultores familiares sem o curso fundamental completo, com a faixa etária entre 18 e 
29 anos, sob o valor estimado de R$ 259.496,50; 

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

9.1. declarar a revelia de Joelson Cardoso do Rosário, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 
1992; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 124 | Quinta-feira, 07/07/2022 29 

9.2. julgar irregulares as contas de Joelson Cardoso do Rosário, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, 

alíneas “a”, “b” e “c”, 19, caput, e 23, III, da Lei n.º 8.443, de1992, e dos arts. 1º, I, 209, II, 210 e 214, III, 
do Regimento Interno do TCU, para condená-lo, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização 

monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando- lhe 
o prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do 
art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

22/9/2014 55.148,00 

26/8/2015 27.574,00 

5/1/2016 27.574,00 

9.3. aplicar em desfavor de Joelson Cardoso do Rosário a multa individual prevista no art. 57 da Lei 

n.º 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze ) 
dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do 

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

9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável 

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

9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do 

art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no 

Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis 

e penais cabíveis. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3208-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3209/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 002.835/2022-3. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Carlos Humberto Mendes Carvalho (CPF 159.957.126-91). 

4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da aposentadoria deferida pelo Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes em favor de Carlos Humberto Mendes Carvalho; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de Carlos Humberto Mendes 

Carvalho (à Peça 3 sob o n.º 28096/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção 
da parcela como “10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT” a partir da ausência da necessária 

absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

pagamentos inerentes à indevida percepção da parcela como “10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN 
JUG AT” a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações 

legais na estrutura remuneratória em respeito, assim, à decisão judicial proferida no bojo do Agravo de 
Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000-DF junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 

9.3. solicitar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o 
efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá 

da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse 
recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) 
dias; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao 
Departamento de Assuntos Extrajudiciais junto à AGU e à Conjur junto ao TCU em sintonia, desse modo, 
com a Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, para ciência e adoção das medidas 

cabíveis em prol do acompanhamento do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000-DF junto ao 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região; e 

9.6. promover o arquivamento do presente processo. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3209-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3210/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 002.905/2022-1. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Denise Aparecida Silveira Marcolino (CPF 464.506.299-91). 
4. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de 

Santa Catarina em favor de Denise Aparecida Silveira Marcolino; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Denise Aparecida Silve ira 

Marcolino (à Peça 3 sob o n.º 47303/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida 
continuidade na destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 124 | Quinta-feira, 07/07/2022 31 

econômicos sem a necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações 

na estrutura remuneratória; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

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

Universidade Federal de Santa Catarina adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 
Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, 

IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada apontado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de 

que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o 

eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 
do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 

(trinta) dias; 
9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria apontada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, 

para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Universidade Federal de Santa 

Catarina, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3210-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3211/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 004.610/2021-0. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Roseny Cruz Araújo (CPF 322.913.962-34). 
4. Entidade: Município de Cantá - RR. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Roseny Cruz Araújo, como então prefeita de Cantá - RR 
(gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas para a segunda e terceira parcelas dos 

recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC n.º 942/2008 sob o valor 
original de R$ 1.477.644,59 em recursos federais para a “execução de obras de drenagem para controle da 

malária”, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2008 a 5/1/2016; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. declarar a revelia de Roseny Cruz Araújo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992; 
9.2. julgar irregulares as contas de Roseny Cruz Araújo, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, “a”, “b” e 

“c”, e 19, caput, da Lei n.º 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a 
fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos 
termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional 
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de Saúde, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo 

recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

9/7/2014 743.293,38 

6/7/2015 734.351,21 

9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, em desfavor de José Roseny Cruz 
Araújo, sob o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 

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

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

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

9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do 
art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação, destacando que, como 

a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente facilita r, 
permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize, de forma indevida, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância 

das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade 
administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do 

art. 11, VI, da Lei n.º 8.429, de 1992, com a alteração promovida pela Lei n.º 14.230, de 2021, a eventual 
prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena 
consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado 

a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.º 897; e 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no 

Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações 

civis e penais cabíveis. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3211-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3212/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 004.933/2022-2. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Lucia Helena Costa Tavares (CPF 154.831.935-04). 

4. Órgão: Ministério da Saúde. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Ministério da Saúde em 

favor de Lucia Helena Costa Tavares; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Lucia Helena Costa Tavares 
(à Peça 3 sob o n.º 86268/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na 
destacada percepção da parcela fixada como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a 

necessária absorção dessa parcela, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura 
remuneratória; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministé r io 

da Saúde adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 

Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, 
IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada apontada no item 9.1 deste Acórdão, alertando-a de 

que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a 
eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 

do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 
(trinta) dias; 

9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria apontada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Ministério da Saúde, para 
ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 

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

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3212-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3213/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 013.799/2016-9. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Sandoval Cadengue de Santana (CPF 238.472.984-53). 

4. Entidade: Município de Brejão - PE. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Bruno Siqueira França (15418/OAB-PE), entre outros, representando 

Sandoval Cadengue de Santana. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor de Sandoval Cadengue de Santana, 
como então prefeito de Brejão - PE (gestão: 2009-2012), em face da não comprovação da boa e regular 

aplicação dos recursos federais repassados ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS) a partir das originárias falhas identificadas na prestação de contas dos aludidos recursos repassados 
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sob o valor original de R$ 342.358,60 para a aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica - PSB e de 

Proteção Social Especial - PSE durante o exercício de 2011; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Sandoval Cadengue de Santana; 
9.2. julgar irregulares as contas de Sandoval Cadengue de Santana, nos termos dos arts. 16, III, alíneas 

“b” e “c”, 19, caput, e 23, III, da Lei n.º 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente 
débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo 

recolhimento, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante 
o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo 
Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

5/1/2011 5.361,94 

5/1/2011 49,96 

5/1/2011 302,90 

5/1/2011 565,20 

6/1/2011 40,00 

7/1/2011 558,60 

7/1/2011 558,60 

7/1/2011 638,40 

7/1/2011 239,40 

14/1/2011 1.000,00 

20/1/2011 1.045,00 

20/1/2011 543,40 

20/1/2011 1.353,75 

25/1/2011 565,20 

25/1/2011 49,96 

25/1/2011 5.361,94 

11/3/2011 74,94 

11/3/2011 321,04 

11/3/2011 5.318,82 

11/3/2011 565,20 

17/3/2011 40,00 

17/3/2011 440,00 

18/3/2011 427,50 

18/3/2011 760,00 

31/3/2011 5.109,50 

7/4/2011 310,08 

13/4/2011 845,50 

15/4/2011 1.285,35 

29/4/2011 5.318,82 

18/11/2011 755,00 

21/11/2011 444,43 
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Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

21/11/2011 594,59 

21/11/2011 48,34 

24/11/2011 330,00 

24/11/2011 53,60 

24/11/2011 5.661,20 

24/11/2011 565,20 

24/11/2011 1.381,60 

28/11/2011 1.090,75 

30/11/2011 319,20 

20/12/2011 626,00 

26/12/2011 5.661,20 

27/12/2011 563,66 

27/12/2011 650,78 

29/12/2011 874,00 

29/12/2011 1.420,35 

3/1/2011 2.253,07 

3/1/2011 484,50 

4/1/2011 1.157,10 

4/1/2011 484,50 

5/1/2011 228,00 

10/1/2011 484,50 

11/1/2011 559,20 

13/1/2011 6.233,03 

17/1/2011 484,50 

10/2/2011 2.512,80 

24/2/2011 240,00 

3/3/2011 478,96 

4/3/2011 174,03 

16/3/2011 410,95 

17/3/2011 84,50 

18/3/2011 1.140,00 

18/3/2011 1.215,50 

28/3/2011 4.980,00 

31/3/2011 2.851,86 

14/4/2011 777,63 

29/4/2011 3.008,40 

5/5/2011 250,00 

11/5/2011 158,40 

24/5/2011 1.302,57 

27/5/2011 3.008,40 
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Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

1º/6/2011 90,18 

3/6/2011 161,76 

8/6/2011 134,00 

14/6/2011 480,00 

17/6/2011 138,60 

20/6/2011 3.008,40 

21/6/2011 27,00 

1º/7/2011 210,00 

1º/7/2011 540,00 

1º/7/2011 484,50 

19/7/2011 228,00 

22/7/2011 171,66 

26/7/2011 427,50 

26/7/2011 3.008,40 

26/7/2011 192,00 

27/7/2011 665,00 

27/7/2011 399,00 

29/7/2011 299,40 

2/8/2011 475,00 

15/8/2011 1.900,00 

15/8/2011 1.800,00 

18/8/2011 315,00 

23/8/2011 3.900,00 

24/8/2011 3.008,40 

26/8/2011 399,00 

26/8/2011 189,00 

29/8/2011 454,80 

30/8/2011 2.620,00 

30/8/2011 300,00 

30/8/2011 338,65 

30/8/2011 199,44 

6/9/2011 1.140,00 

9/9/2011 665,00 

13/9/2011 445,00 

13/9/2011 58,00 

13/9/2011 341,00 

27/9/2011 1.290,00 

27/9/2011 1.462,00 

29/9/2011 3.008,40 

3/10/2011 124,67 
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Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

7/10/2011 399,00 

10/10/2011 332,50 

25/10/2011 300,07 

26/10/2011 3.008,40 

26/10/2011 2.938,20 

26/10/2011 792,00 

9/11/2011 793,00 

14/11/2011 4.520,00 

18/11/2011 1.064,00 

23/11/2011 468,00 

30/11/2011 3.008,40 

30/11/2011 261,60 

30/11/2011 719,40 

30/11/2011 1.187,50 

1º/12/2011 1.187,50 

6/12/2011 617,50 

7/12/2011 2.880,00 

16/12/2011 1.045,00 

20/12/2011 223,12 

21/12/2011 199,44 

23/12/2011 705,49 

23/12/2011 770,00 

26/12/2011 3.008,40 

27/12/2011 528,82 

27/12/2011 637,00 

27/12/2011 3.330,00 

27/12/2011 841,88 

3/1/2011 608,00 

3/1/2011 1.1855,20 

5/1/2011 950,00 

5/1/2011 239,40 

06/1/2011 82,50 

11/1/2011 239,40 

6/4/2011 551,00 

27/12/2011 841,88 

5/1/2011 880,00 

11/1/2011 1.733,20 

11/1/2011 4.954,68 

11/1/2011 3.798,92 

4/3/2011 144,00 
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Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

17/5/2011 1.300,00 

18/5/2011 240,00 

13/6/2011 150,00 

12/7/2011 514,86 

26/7/2011 2.005,60 

19/8/2011 171,70 

21/8/2011 100,00 

24/8/2011 2.005,60 

3/11/2011 50,00 

3/11/2011 672,36 

24/11/2011 174,40 

24/11/2011 479,60 

16/12/2011 126,00 

9.3. aplicar em desfavor de Sandoval Cadengue de Santana a multa prevista no art. 57 da Lei 
n.º 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze ) 
dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do 

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

9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 
o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável 

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

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

9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no 

Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações 
civis e penais cabíveis. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3213-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3214/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 014.151/2016-2. 
2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Gilvan de Albuquerque Araújo (CPF 083.730.934-43). 

4. Entidade: Município de Manarí - PE. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 

do Turismo (MTur) em desfavor de Otaviano Ferreira Martins, como então prefeito de Manarí - PE (gestão: 
2009-2012), diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos transferidos por 

força do Convênio n.º 730712/2009 destinado à “pavimentação em paralelepípedo de várias vias de Manarí 
- PE” sob o valor original de R$ 408.200,00 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e 
R$ 8.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 

31/12/2009 a 31/12/2010, com a sucessiva prorrogação até 30/5/2013; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator em: 
9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do 

feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos 

termos dos arts. 201, § 3º, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; e 
9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao indicado pelo item 3 deste 

Acórdão, para ciência. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3214-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3215/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 016.978/2020-0. 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Tiago Strini Velho (CPF 254.915.458-48). 
4. Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em desfavor de Tiago Strini Velho, como bolsista 

beneficiário do auxílio para o estudo no exterior, em face da não comprovação da boa e regular aplicação 
dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso BEX n.º 0247/99-5 para a 
especialização em teatro musical na Roosevelt University sob o valor original de R$ 85.789,43, tendo a 

vigência do referido auxílio sido estipulado para o período de 1º/9/1999 a 31/6/2001; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. declarar a revelia de Tiago Strini Velho, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992; 
9.2. julgar irregulares as contas de Tiago Strini Velho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas “b”, e “c”, 

19, caput, e 23, III, da Lei n.º 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com 
a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, 

fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribuna l, 
nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes 

condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

16/9/2008 85.789,43 
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9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável 

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

9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 

28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no 

Estado de São Paulo, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei n.º 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações 
civis e penas cabíveis. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3215-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho  

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3216/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 023.009/2021-7. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Edmilson Santos da Hora (CPF 208.654.064-72). 

4. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de 
Alagoas em favor de Edmilson Santos da Hora; 

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

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Edmilson Santos da Hora (à 
Peça 3 sob o n.º 19331/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na 
destacada percepção da parcela fixada como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a 

necessária absorção dessa parcela, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura 
remuneratória; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

Universidade Federal de Alagoas adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 

Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, 
IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de 

que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o 
eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 

do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 
(trinta) dias; 
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9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria apontada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Universidade Federal de 
Alagoas, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 

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

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3216-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3217/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 023.651/2021-0. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Maria de Fátima Chaves Moura (CPF 221.816.101-00). 

4. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Fundação Universidade de 

Brasília em favor de Maria de Fátima Chaves Moura; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria de Fátima Chaves Moura 

(à Peça 3 sob o n.º 53379/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na 
destacada percepção da parcela fixada como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a 

necessária absorção dessa parcela, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura 
remuneratória; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de, no presente momento, determinar a 
imediata cessação do pagamento da correspondente vantagem em respeito à decisão judicial prolatada no 

âmbito do MS 26.156-DF; 
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação 

Universidade de Brasília adote as seguintes medidas: 

9.3.1. acompanhe os desdobramentos do MS 26.156-DF em tramitação no Supremo Tribunal Federal 
e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao ora interessado, adote as providências 

cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, fazer 
cessar os pagamentos decorrentes da URP em 26,05% para o ato impugnado; 

9.3.2. dê ciência da presente deliberação do TCU à interessada apontada pelo item 9.1 deste Acórdão;  

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Fundação Universidade de 
Brasília, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 

9.5. promova o arquivamento do presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de 
promover o monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3217-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3218/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.926/2020-5. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Helenita Martins Maia da Silva (CPF 494.859.467-91); e Vera Lúcia Baamonde da 

Silva (CPF 389.298.057-87). 

4. Entidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - RJ. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Helenita Martins Maia da Silva e Vera Lúcia Baamonde 
da Silva (falecida), como então servidoras do INSS, além dos demais responsáveis como beneficiários das 
correspondentes irregularidades, diante da indevida concessão dos benefícios previdenciários e da 

subsequente produção do dano ao erário no âmbito do Posto do Seguro Social da Presidente Vargas e do 
Posto do Seguro Social Marechal Câmara junto à Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro - RJ sob 

o valor histórico de R$ 376.146,02; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. declarar a revelia de Helenita Martins Maia da Silva, além do espólio e sucessores de Vera Lúcia 
Baamonde da Silva (falecida), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992; 

9.2. julgar irregulares as contas de Helenita Martins Maia da Silva e de Vera Lúcia Baamonde da 
Silva (falecida), nos termos dos arts. 16, III, alíneas “c” e “d”, e 19, caput, da Lei n.º  8.443, de 1992, para 
condenar individual ou solidariamente Helenita Martins Maia da Silva, com o respectivo espólio ou 

sucessores de Vera Lúcia Baamonde da Silva (falecida), ao pagamento do correspondente débito, com a 
atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, 

fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribuna l, 
nos termos do art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida 
em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventua is 

valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: 
9.2.1. responsabilidade individual de Helenita Martins Maia da Silva pelos seguintes valores: 

Data de Ocorrência Valor histórico (em Cr$ ou R$) 

1º/4/1993 121.900.798,00 

3/5/1993 11.005.373,00 

1º/6/1993 20.859.400,00 

1º/7/1993 21.098.200,00 

2/8/1993 29.634,20 

1/9/1993 35.341,73 

1º/10/1993 60.298,00 

1º/11/1993 75.529,00 

1]/12/1993 330.373,00 
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Data de Ocorrência Valor histórico (em Cr$ ou R$) 

3/1/1994 141.672,00 

1º/2/1994 205.676,25 

1º/3/1994 269.699,89 

1º/4/1994 408,01 

2/5/1994 408,01 

1º/6/1994 408,01 

26/4/1995 406,53 

26/4/1995 406,53 

11/5/1995 406,53 

12/6/1995 580,75 

12/7/1995 580,75 

10/8/1995 580,75 

13/9/1995 580,75 

11/10/1995 580,75 

13/11/1995 580,75 

12/12/1995 1.161,50 

11/1/1996 580,75 

12/2/1996 580,75 

14/3/1996 580,75 

12/4/1996 580,75 

13/5/1996 580,75 

13/6/1996 667,86 

10/7/1996 667,86 

12/8/1996 667,86 

13/9/1996 667,86 

14/10/1996 667,86 

12/11/1996 667,86 

11/12/1996 1.335,72 

13/1/1997 667,86 

14/2/1997 667,86 

12/3/1997 667,86 

10/4/1997 667,86 

13/5/1997 667,86 

13/6/1997 667,86 

15/7/1997 719,68 

13/8/1997 719,68 

14/8/1998 754,29 

16/9/1998 1.545,93 

16/9/1998 754,29 

20/10/1998 754,29 
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Data de Ocorrência Valor histórico (em Cr$ ou R$) 

16/11/1998 754,29 

10/12/1998 1.508,58 

13/1/1999 754,29 

10/2/1999 754,29 

10/3/1999 754,29 

14/4/1999 754,29 

17/5/1999 754,29 

11/6/1999 754,29 

12/7/1999 789,06 

16/8/1999 789,06 

13/9/1999 789,06 

19/10/1999 789,06 

13/12/1999 789,06 

13/12/1999 1.578,12 

12/1/2000 789,06 

10/2/2000 789,06 

15/3/2000 789,06 

13/4/2000 789,06 

15/5/2000 789,06 

12/6/2000 789,06 

13/7/2000 834,90 

11/8/2000 834,90 

18/9/2000 834,90 

16/10/2000 834,90 

21/11/2000 834,90 

12/12/2000 1.669,80 

16/1/2001 834,90 

15/2/2001 834,90 

12/3/2001 834,90 

23/4/2001 834,90 

14/5/2001 834,90 

15/6/2001 834,90 

11/7/2001 898,85 

10/8/2001 898,85 

19/9/2001 898,85 

10/10/2001 898,85 

13/11/2001 898,85 

13/12/2001 1.797,70 

11/1/2002 898,85 

14/2/2002 898,85 
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13/3/2002 898,85 

12/4/2002 898,85 

13/5/2002 898,85 

13/6/2002 898,85 

12/7/2002 981,54 

14/8/2002 981,54 

13/9/2002 981,54 

10/10/2002 981,54 

12/11/2002 981,54 

13/12/2002 1.963,08 

13/1/2003 981,54 

12/2/2003 981,54 

19/3/2003 981,54 

22/4/2003 981,54 

13/5/2003 981,54 

11/6/2003 981,54 

10/7/2003 1.175,00 

12/8/2003 1.175,00 

10/9/2003 1.175,00 

10/10/2003 1.175,00 

12/11/2003 1.175,00 

10/12/2003 2.350,00 

13/1/2004 1.175,00 

11/2/2004 1.175,00 

10/3/2004 1.175,00 

5/4/2004 1.175,00 

5/5/2004 1.175,00 

3/6/2004 1.228,22 

5/7/2004 1.228,22 

4/8/2004 1.228,22 

3/9/2004 1.228,22 

5/10/2004 1.228,22 

4/11/2004 1.228,22 

3/12/2004 2.456,44 

5/1/2005 1.228,22 

3/2/2005 1.228,22 

3/3/2005 1.228,22 

5/4/2005 1.228,22 

4/5/2005 1.228,22 

3/6/2005 1.306,27 
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5/7/2005 1.306,27 

3/8/2005 1.306,27 

5/9/2005 1.306,27 

5/10/2005 1.306,27 

4/11/2005 1.306,27 

5/12/2005 2.612,54 

4/1/2006 1.306,27 

3/2/2006 1.306,27 

3/3/2006 1.306,27 

5/4/2006 1.306,27 

4/5/2006 1.371,58 

5/6/2006 1.371,58 

5/7/2006 1.371,58 

3/8/2006 1.371,58 

5/9/2006 2.057,37 

4/10/2006 1.371,71 

6/11/2006 1.371,71 

5/12/2006 2.057,63 

4/1/2007 1.371,71 

5/2/2007 1.371,71 

5/3/2007 1.371,71 

4/4/2007 1.371,71 

4/5/2007 1.416,97 

5/6/2007 1.416,97 

4/7/2007 1.416,97 

3/8/2007 1.416,97 

5/9/2007 2.125,45 

3/10/2007 1.416,97 

6/11/2007 1.416,97 

5/12/2007 2.125,46 

4/1/2008 1.416,97 

8/2/2008 1.416,97 

5/3/2008 1.416,97 

3/4/2008 1.487,81 

6/5/2008 1.487,81 

4/6/2008 1.487,81 

3/7/2008 1.487,81 

5/8/2008 1.487,81 

3/9/2008 2.231,71 

3/10/2008 1.487,81 
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5/11/2008 1.487,81 

3/12/2008 2.231,72 

6/1/2009 1.487,81 

4/2/2009 1.487,81 

4/3/2009 1.575,88 

3/4/2009 1.575,88 

6/5/2009 1.575,88 

3/6/2009 1.575,88 

3/7/2009 1.575,88 

5/8/2009 1.575,88 

3/9/2009 2.363,82 

5/10/2009 1.575,88 

5/11/2009 1.575,88 

3/12/2009 2.363,82 

6/1/2010 1.575,88 

3/2/2010 1.672,63 

3/3/2010 1.672,63 

6/4/2010 1.672,63 

5/5/2010 1.672,63 

4/6/2010 1.672,63 

5/7/2010 1.672,63 

4/8/2010 1.846,93 

3/9/2010 2.546,29 

5/10/2010 1.697,53 

4/11/2010 1.697,53 

3/12/2010 2.546,30 

5/1/2011 1.697,53 

3/2/2011 1.806,34 

3/3/2011 1.806,34 

5/4/2011 1.806,34 

4/5/2011 1.806,34 

3/6/2011 1.806,34 

5/7/2011 1.806,34 

3/8/2011 1.806,34 

1º/4/1993 70.598.000,00 

3/5/1993 8.580.700,00 

1º/6/1993 16.449.800,00 

1º/7/1993 16.449.800,00 

2/8/1993 23.105,09 

1º/9/1993 27.555,11 
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1º/10/1993 47.046,00 

1º/11/1993 58.819,00 

1º/12/1993 257.584,00 

3/1/1994 110.458,00 

1º/2/1994 161.442,32 

1º/3/1994 210.278,62 

1º/4/1994 318,11 

2/5/1994 318,11 

1º/6/1994 318,11 

1º/7/1994 318,11 

10/5/1995 4.094,63 

6/6/1995 452,95 

6/7/1995 452,95 

4/8/1995 452,95 

6/9/1995 452,95 

6/10/1995 452,95 

7/11/1995 452,95 

6/12/1995 905,90 

9/1/1996 452,95 

6/2/1996 452,95 

7/3/1996 452,95 

12/4/1996 452,95 

7/5/1996 452,95 

7/6/1996 4.340,73 

4/7/1996 520,89 

7/8/1996 520,89 

5/9/1996 520,89 

7/10/1996 520,89 

6/11/1996 520,89 

5/12/1996 1.041,78 

9/1/1997 520,89 

6/2/1997 520,89 

6/3/1997 520,89 

4/4/1997 520,89 

7/5/1997 520,89 

5/6/1997 520,89 

4/7/1997 561,31 

6/8/1997 561,31 

4/9/1997 561,31 

6/10/1997 561,31 
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6/11/1997 561,31 

1º/10/1992 14.242.470,00 

3/11/1992 2.507.890,00 

1º/12/1992 4.388.800,00 

4/1/1993 2.507.890,00 

1º/2/1993 6.050.000,00 

1º/3/1993 6.050.000,00 

1º/4/1993 8.267.700,00 

3/5/1993 8.267.700,00 

1º/6/1993 15.949.700,00 

1º/7/1993 15.879.700,00 

2/8/1993 22.262,30 

1º/9/1993 26.616,31 

1º/10/1993 45.330,38 

1º/11/1993 113.480,06 

1º/12/1993 248.188,87 

3/1/1994 106.429,59 

1º/2/1994 155.553,13 

1º/3/1994 202.607,94 

1º/4/1994 306,50 

2/5/1994 306,50 

1º/6/1994 306,50 

7/7/1994 305,74 

4/8/1994 305,74 

6/9/1994 305,74 

7/10/1994 305,74 

7/11/1994 305,74 

6/12/1994 611,48 

5/1/1995 305,74 

6/2/1995 305,74 

6/3/1995 305,74 

6/4/1995 305,74 

5/5/1995 305,74 

6/6/1995 436,77 

6/7/1995 436,77 

4/8/1995 436,77 

6/9/1995 436,77 

5/10/1995 436,77 

7/11/1995 436,77 

6/12/1995 873,54 
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5/1/1996 436,77 

6/2/1996 436,77 

6/3/1996 436,77 

8/4/1996 436,77 

7/5/1996 436,77 

7/6/1996 502,28 

4/7/1996 502,28 

6/8/1996 502,28 

5/9/1996 502,28 

7/10/1996 502,28 

6/11/1996 502,28 

5/12/1996 1.004,56 

7/1/1997 502,28 

6/2/1997 502,28 

6/3/1997 502,28 

4/4/1997 502,28 

7/5/1997 502,28 

5/6/1997 502,28 

4/7/1997 541,25 

6/8/1997 541,25 

9.2.2. responsabilidade solidária de Helenita Martins Maia da Silva, com o respectivo espólio ou 
sucessores de Vera Lúcia Baamonde da Silva (falecida), pelos seguintes valores: 

Data de Ocorrência Valor histórico (em Cr$ ou R$) 

1º/3/1993 42.607.200,00 

1º/4/1993 10.083.700,00 

3/5/1993 10.083.700,00 

1º/6/1993 19.331.100,00 

1º/7/1993 19.331.100,00 

2/8/1993 27.152,20 

1º/9/1993 32.462,66 

1º/10/1993 55.287,33 

1º/11/1993 69.122,20 

1º/12/1993 302.704,30 

3/1/1994 129.807,16 

1º/2/1994 189.498,80 

1º/3/1994 247.111,38 

1º/4/1994 373,83 

2/5/1994 373,83 

1º/6/1994 373,83 
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14/7/1994 372,90 

10/8/1994 372,90 

13/9/1994 372,90 

14/10/1994 372,90 

14/11/1994 372,90 

13/12/1994 745,80 

12/1/1995 372,90 

10/2/1995 372,90 

10/3/1995 372,90 

12/4/1995 372,90 

11/5/1995 372,90 

12/6/1995 532,71 

12/7/1995 532,71 

10/8/1995 532,71 

13/9/1995 532,71 

11/10/1995 532,71 

13/11/1995 532,71 

12/12/1995 1.065,42 

11/1/1996 532,71 

12/2/1996 532,71 

12/3/1996 532,71 

12/4/1996 532,71 

13/5/1996 532,71 

13/6/1996 612,61 

10/7/1996 612,61 

12/8/1996 612,61 

11/9/1996 612,61 

11/10/1996 612,61 

12/11/1996 612,61 

11/12/1996 1.225,22 

14/1/1997 612,61 

14/2/1997 612,61 

12/3/1997 612,61 

11/4/1997 612,61 

14/5/1997 612,61 

11/6/1997 612,61 

10/7/1997 660,14 

3/8/1992 1.488.790,00 

1º/9/1992 2.126.842,00 

1º/10/1992 3.171.250,00 
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3/11/1992 3.177.540,00 

1º/12/1992 8.730.350,00 

4/1/1993 3.964.040,00 

1º/2/1993 7.634.000,00 

1º/3/1993 7.665.000,00 

1º/4/1993 10.475.300,00 

3/5/1993 10.476.300,00 

1º/6/1993 20.072.400,00 

1º/7/1993 20.081.900,00 

2/8/1993 28.206,70 

1º/9/1993 33.639,29 

1º/10/1993 57.434,00 

1º/11/1993 71.890,00 

1º/12/1993 314.459,00 

3/1/1994 134.848,00 

1º/2/1994 196.286,09 

1º/3/1994 256.708,20 

1º/4/1994 388,35 

2/5/1994 388,35 

1º/6/1994 388,35 

6/10/1994 387,38 

10/10/1994 387,38 

8/11/1994 387,38 

7/12/1994 774,76 

9/1/1995 387,38 

8/2/1995 387,38 

7/3/1995 387,38 

7/4/1995 387,38 

8/5/1995 387,38 

7/6/1995 553,40 

7/7/1995 553,40 

7/8/1995 553,40 

11/9/1995 553,40 

6/10/1995 553,40 

8/11/1995 553,40 

7/12/1995 1.106,80 

9/1/1996 553,40 

7/2/1996 553,40 

7/3/1996 553,40 

9/4/1996 553,40 
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8/5/1996 553,40 

10/6/1996 636,41 

8/7/1996 636,41 

7/8/1996 636,41 

9/9/1996 636,41 

8/10/1996 636,41 

8/11/1996 636,41 

6/12/1996 1.272,82 

8/1/1997 636,41 

7/2/1997 636,41 

7/3/1997 636,41 

8/4/1997 636,41 

8/5/1997 636,41 

9/6/1997 636,41 

10/7/1997 685,79 

4/5/1992 276.979,00 

1º/6/1992 1.115.671,00 

1º/7/1992 1.115.671,00 

3/8/1992 1.115.671,00 

1º/9/1992 1.115.671,00 

1º/10/1992 2.507.890,00 

3/11/1992 2.507.890,00 

1º/12/1992 4.179.810,00 

4/1/1993 5.015.780,00 

1º/2/1993 6.050.000,00 

1º/3/1993 6.049.331,00 

1º/4/1993 8.267.700,00 

3/5/1993 8.267.700,00 

1º/6/1993 15.849.700,00 

1º/7/1993 15.849.700,00 

2/8/1993 22.262,30 

1º/9/1993 26.549,94 

1º/10/1993 90.660,76 

1º/11/1993 56.740,03 

1º/12/1993 141.759,28 

3/1/1994 212.859,18 

1º/2/1994 155.553,13 

1º/3/1994 202.607,94 

1º/4/1994 306,50 

2/5/1994 306,50 
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1º/6/1994 306,50 

13/7/1994 305,74 

5/8/1994 305,74 

8/9/1994 305,74 

10/10/1994 305,74 

8/11/1994 305,74 

7/12/1994 611,48 

6/1/1995 305,74 

7/2/1995 305,74 

7/3/1995 305,74 

7/4/1995 305,74 

8/5/1995 305,74 

7/6/1995 436,77 

7/7/1995 436,77 

7/8/1995 436,77 

8/9/1995 436,77 

6/10/1995 436,77 

8/11/1995 436,77 

7/12/1995 873,54 

8/1/1996 436,77 

7/2/1996 436,77 

13/3/1996 436,77 

12/4/1996 436,77 

8/5/1996 436,77 

10/6/1996 502,28 

5/7/1996 502,28 

7/8/1996 502,28 

6/9/1996 502,28 

8/10/1996 502,28 

7/11/1996 502,28 

6/12/1996 1.004,56 

8/1/1997 502,28 

7/2/1997 502,28 

7/3/1997 502,28 

7/4/1997 502,28 

8/5/1997 502,28 

6/6/1997 502,28 

7/7/1997 541,25 

12/8/1997 541,25 

3/2/1992 521.432,00 
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2/3/1992 521.432,00 

1º/4/1992 521.432,00 

4/5/1992 521.432,00 

1º/6/1992 1.201.180,00 

1º/7/1992 1.201.180,00 

3/8/1992 5.703.271,00 

1º/9/1992 1.201.180,00 

1º/10/1992 2.700.100,00 

3/11/1992 2.700.100,00 

1º/12/1992 5.400.190,00 

4/1/1993 11.974.140,00 

1º/2/1993 6.513.000,00 

1º/3/1993 6.513.000,00 

1º/4/1993 8.901.300,00 

3/5/1993 8.901.300,00 

1º/6/1993 17.064.500,00 

1º/7/1993 17.064.500,00 

2/8/1993 23.968,51 

1º/9/1993 28.584,84 

1º/10/1993 48.804,00 

1º/11/1993 61.088,00 

1º/12/1993 267.210,00 

3/1/1994 114.586,00 

1º/2/1994 167.475,38 

1º/3/1994 218.136,68 

1º/4/1994 329,18 

2/5/1994 329,18 

1º/12/1994 658,36 

17/1/1995 329,18 

13/2/1995 329,18 

3/3/1995 329,18 

3/4/1995 329,18 

15/5/1995 329,18 

8/6/1995 470,25 

3/7/1995 470,25 

3/8/1995 470,25 

4/9/1995 470,25 

2/10/1995 470,25 

1º/11/1995 470,25 

1º/12/1995 9.146,60 
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9/1/1996 470,25 

12/2/1996 470,25 

6/3/1996 470,25 

2/4/1996 4.091,23 

8/5/1996 470,25 

17/6/1996 540,78 

8/7/1996 540,78 

5/8/1996 4.503,00 

6/9/1996 540,78 

4/10/1996 540,78 

4/11/1996 5.771,93 

9/12/1996 1.081,56 

3/1/1997 540,78 

6/2/1997 540,78 

4/3/1997 540,78 

7/4/1997 540,78 

2/5/1997 540,78 

5/6/1997 540,78 

3/7/1997 582,74 

1º/8/1997 582,74 

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

com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à aludida responsável e 
aos aludidos sucessores que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado 
do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 

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

9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social, 
para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 

9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado 

do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7º, do RITCU, para 
o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3218-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3219/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 024.967/2020-3. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Farmácia Vital & Barros Ltda (CNPJ 14.733.702/0001-99); Nilton César Lira 

Barros (CPF 346.828.803-49). 
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4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Paloma Braga Chastinet (OAB-CE 18627), representando a Farmácia Vital 

& Barros Ltda. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Farmácia Vital & Barros Ltda., além de Nilton César Lira Barros 
como então dirigente da entidade, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem 

Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 14/4/2014 a 3/5/2016, em face do subsequente dano ao 
erário sob o valor original de R$ 378.747,44; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, diante 
das razões apresentadas pelo Relator, em: 

9.1. declarar a revelia de Nilton César Lira Barros, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.º 8.443, de 

1992, além de promover a exclusão de Vilania Vital Barros no presente processo diante dos elementos de 
convicção até aqui obtidos pelo TCU; 

9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Farmácia Vital & Barros Ltda.; 
9.3. julgar irregulares as contas da Farmácia Vital & Barros Ltda., além de Nilton César Lira Barros, 

nos termos dos arts. 16, III, alíneas “b” e “c”, com o § 2º, “b”, e 19, caput, da Lei n.º 8.443, de 1992, para 

condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros 
de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze ) 

dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214 , III, “a”, do 
RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação 
em vigor, sob as seguintes condições: 

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 

14/4/2014 1.347,96 

16/4/2014 1.977,60 

13/5/2014 2.035,11 

30/5/2014 2.772,00 

2/6/2014 4.527,90 

6/6/2014 3.198,03 

4/7/2014 6.287,40 

4/7/2014 4.334,52 

31/7/2014 7.273,50 

1/8/2014 4.757,40 

9/9/2014 8.745,90 

9/9/2014 9,60 

9/9/2014 49.15,98 

2/10/2014 9.400,50 

3/10/2014 5.471,01 

3/11/2014 5.418,15 

3/11/2014 8.997,30 

28/11/2014 13,66 

28/11/2014 9.151,20 
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DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 

28/11/2014 24,00 

28/11/2014 5.603,16 

14/1/2015 7,20 

14/1/2015 13,66 

14/1/2015 4.836,69 

14/1/2015 6.875,10 

9/2/2015 7,20 

9/2/2015 8.955,00 

9/2/2015 9,60 

10/2/2015 13,66 

10/2/2015 5.708,90 

3/3/2015 11.313,30 

3/3/2015 5.735,34 

2/4/2015 11.375,10 

2/4/2015 5.735,32 

5/5/2015 6.211,05 

5/5/2015 10.994,70 

12/6/2015 6.607,51 

12/6/2015 12.229,50 

7/7/2015 15,60 

7/7/2015 4,80 

7/7/2015 11.660,30 

7/7/2015 19,20 

7/7/2015 6.231,04 

5/8/2015 11.009,06 

5/8/2015 5.613,79 

31/8/2015 19,20 

31/8/2015 11.215,30 

31/8/2015 5.587,35 

31/8/2015 9,60 

31/8/2015 13,66 

14/10/2015 11.056,90 

15/10/2015 13,66 

15/10/2015 6.161,54 

30/10/2015 24,00 

30/10/2015 10.449,53 

30/10/2015 6.237,48 

30/10/2015 9,60 

18/12/2015 19,20 

18/12/2015 13,66 
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DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 

18/12/2015 11.286,90 

18/12/2015 6.131,76 

21/1/2016 13,66 

21/1/2016 6.951,11 

21/1/2016 11.909,70 

21/1/2016 8,40 

21/1/2016 25,20 

17/2/2016 2,40 

17/2/2016 13,66 

17/2/2016 12,00 

17/2/2016 6.739,66 

17/2/2016 2,40 

17/2/2016 13,66 

17/2/2016 9,60 

17/2/2016 11.780,80 

9/3/2016 38,40 

9/3/2016 41,09 

9/3/2016 11.435,10 

9/3/2016 6.554,66 

9/3/2016 13,66 

9/3/2016 12,00 

01/4/2016 18,90 

1/4/2016 6,21 

1/4/2016 5.054,71 

1/4/2016 10.679,20 

1/4/2016 1,80 

29/4/2016 85,70 

29/4/2016 8.799,60 

29/4/2016 23,40 

3/5/2016 12,42 

3/5/2016 2.794,50 

9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, em desfavor da Farmácia Vital & 

Barros Ltda., além de Nilton César Lira Barros, individualmente, sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais), fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o 
Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro 

Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 
9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 
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9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do 

art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 
9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no 

Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis 
e penais cabíveis. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3219-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3220/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 027.917/2011-8. 
2. GRUPO II - Classe II - Assunto: Prestação de Contas Ordinária (Exercício de 2010). 
3. Responsáveis: Claudinei Pimentel Mota (CPF: 354.677.461-20); Duncan Frank Semple (CPF: 

329.743.531-34); Inês Gomes de Souza (CPF: 186.527.781-91); Mario Augusto Lopes Moyses (CPF: 
953.055.648-91); Ricardo Cardoso dos Santos (CPF: 854.690.761-72); Rubens Portugal Bacellar (CPF: 

186.710.639-68); Simone Maria da Silva Salgado (CPF: 284.959.421-00). 
4. Órgão: Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesenvolvimento). 
8. Representação legal: 
8.1. Rafael Moraes do Couto (CPF: 723.183.331-49), representando a Secretaria-executiva do 

Ministério do Turismo; e 
8.2. Edinete Alves Lima (CPF: 947.920.461-49), representando Rubens Portugal Bacellar. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores da 

Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo para o exercício de 2010; 

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

9.1. retirar o sobrestamento determinado anteriormente sobre o presente processo pelo Acórdão 
4.428/2014-TCU-2ª Câmara, tendo ali promovido o julgamento das contas anuais dos demais responsáveis;  

9.2. julgar regulares, com ressalva, as contas de Rubens Portugal Bacellar e Duncan Frank Semple, 

dando-lhes a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1º, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei n.º 8.443, de 1992, 
diante dos atuais elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo; 

9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos responsáveis indicados pelo 
item 9.2 deste Acórdão, para ciência; e 

9.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3220-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3221/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 033.371/2019-9. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
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3. Responsáveis: Adriano de Queiroz Alves (CPF 327.792.915-91); Ricardo Oliveira Guimarães 

(CPF 689.283.865-00). 
4. Entidade: Município de Palmeiras - BA. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

8. Representação legal: Marcelo Liberato de Mattos (13791/OAB-BA), representando Adriano de 
Queiroz Alves. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor, inicialmente, de Adriano de Queiroz 

Alves, como então prefeito de Palmeiras - BA (gestão: 1º/1/2013 a 31/12/2016), diante da originár ia 
omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) sob o valor de R$ 230.386,00, durante o exercício de 2016, para a aquisição 
exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, a fim de atender os alunos matriculados em 
creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental nas redes federal, estadual, distrital e municipa l, 

incluindo as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, além, excepcionalmente, 
daquelas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas; 

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

9.1. promover a exclusão de Ricardo Oliveira Guimarães na presente relação processual diante dos 

elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 
9.2. rejeitar a defesa apresentada por Adriano de Queiroz Alves; 

9.3. julgar irregulares as contas de Adriano de Queiroz Alves, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, 
inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei n.º 8.443, de1992, e dos arts. 1º, I, 209 do RITCU, para, assim, aplicar-
lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei n.º 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez 

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

Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 

com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 

28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 

9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação e a Adriano de Queiroz Alves, além de Ricardo Oliveira Guimarães, para 

ciência e eventuais providências. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3221-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3222/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 036.563/2019-6. 

1.1. Apensos: TC 038.319/2019-5; TC 037.176/2019-6; e TC 037.306/2019-7. 
2. Grupo II - Classe I - Assunto: Embargos de Declaração (em Representação). 
3. Embargante: União por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU). 
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4. Instituições: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Comando da 

Marinha; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Ministér io 
do Meio Ambiente. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

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

8. Representação legal: 
8.1. Rodrigo Figueiredo Paiva (18355/OAB-ES), representando o Ministério do Meio Ambiente, 

além do Comando da Marinha; e 

8.2. Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de 

declaração opostos pela União, por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU), em face do Acórdão 

1.411/2022 proferido pela 2ª Câmara do TCU, ao apreciar a representação formulada pelo Exmo. Sr. 
Senador Renan Calheiros sobre os indícios de danos ambientais ocorridos, desde agosto de 2019, na zona 

costeira de nove estados-membros no nordeste brasileiro em face da proliferação da extensa mancha de 
óleo nas correspondentes praias; 

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

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela União, por intermédio da 

Advocacia-Geral da União (AGU), em face do Acórdão 1.411/2022-TCU-2ª Câmara, nos termos do art. 34 
da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, conceder-lhes o parcial provimento, 
mantendo inalterados, contudo, todos os itens do referido acórdão, com vistas, assim, a declarar, como 

adequado, o atual cumprimento dos itens 9.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1.411/2022-2ª Câmara em 
face da edição do Decreto n.º 10.950, de 2022, sem prejuízo de, desde já, anotar que a futura revogação ou 

modificação do aludido decreto pode resultar no superveniente descumprimento dos aludidos itens do 
acórdão, pois ainda permanecem vigentes; e 

9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Advocacia -

Geral da União, para ciência, registrando o contínuo agradecimento do TCU a todos os integrantes da AGU 
pela pronta e zelosa atuação em efetivo proveito da União e, assim, da sociedade brasileira. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3222-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3223/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 036.942/2021-9. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Maria Aparecida Diogo Lima (CPF 122.996.181-04). 
4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de 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 aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 

Regional Federal da 1ª Região em favor de Maria Aparecida Diogo Lima; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial em favor de Maria Aparecida Diogo Lima (à Peça 2 sob o 

n.º 63184/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como 
“quintos ou décimos” da “FC-05 - Executante de Mandados” ante a indevida ausência do necessário 

substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente a cargo efetivo, além 
da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei n.º 11.416, de 2006, 
em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais externos, não podendo 

ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

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

administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida 
percepção da vantagem como “quintos ou décimos” da “FC-05 - Executante de Mandados” ante a indevida 

ausência do necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente 
a cargo efetivo, além da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei 
n.º 11.416, de 2006, em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais 

externos, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena 
de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da 

Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 
da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da 
vantagem como “quintos ou décimos” da “FC-05 - Executante de Mandados” ante a indevida ausência do 

necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente a cargo 
efetivo, além da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei 

n.º 11.416, de 2006, em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais 
externos, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração do Tribuna l 
Regional Federal da 1ª Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da 
determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3223-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3224/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 037.233/2018-1. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Manoel Messias Sukita Santos (CPF 534.531.585-04). 
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4. Entidade: Município de Capela - SE. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Lourival Freire Sobrinho (5646/OAB-SE), representando Manoel Messias 

Sukita Santos. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Manoel Messias Sukita Santos, como 
então prefeito de Capela - SE (gestão: 2005 a 2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação 
dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 62.320,00 no âmbito do Programa Nacional 

de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2005, além da omissão no dever de prestar 
contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.º 656762/2009 para a aquisição de 

equipamentos e mobiliários em prol das escolas de educação infantil no âmbito do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) sob o valor 
original de R$ 101.241,61 pelo aporte de R$ 100.229,19 em recursos federais e R$ 1.012,42 em recursos 

da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 25/9/2012; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Manoel Messias Sukita Santos; 
9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Messias Sukita Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas 

“b” e “c”, e 19, caput, e 23, III, da Lei n.º 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente 
débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo 

recolhimento, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante 
o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referidas dívida em favor do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sob as seguintes condições: 

Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 

2/8/2005 5.543,34 

31/8/2005 1.225,50 

30/9/2005 2.381,54 

6/12/2005 2.926,88 

28/5/2010 100.229,19 

9.3. aplicar em desfavor de Manoel Messias Sukita Santos a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, 
de 1992, sob o valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, 
o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da 

legislação em vigor; 
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 

com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem 

prejuízo das demais medidas legais; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do 

art. 28, II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 

9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no 
Estado de Sergipe, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei n.º 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações 

civis e penas cabíveis. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3224-21/22-2. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3225/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 037.357/2021-2. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Jorge Nishino (CPF 030.156.008-00). 

4. Órgão: Ministério Público Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do 

Ministério Público Federal em favor de Jorge Nishino; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Jorge Nishino (à Peça 3 sob o 

n.º 13218/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como 
“opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994, além da indevida percepção cumulativa de “quintos 

ou décimos” de função com a referida “opção”; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 
administração do Ministério Público Federal adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria em favor de Jorge Nishino ora 
considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei 
n.º 8.911, de 1994, além da indevida percepção cumulativa de “quintos ou décimos” de função com a 

referida “opção”, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos 
do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

de aposentadoria em favor de Jorge Nishino, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação em função da 
indevida percepção da vantagem como “opção” prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911, de 1994, e da indevida 
percepção cumulativa de “quintos ou décimos” de função com a referida “opção”, para que seja submetido 

à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração e, ainda, ao órgão 

de controle interno do Ministério Público Federal, para ciência e efetivo cumprimento dos item 9.3 deste 
Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da 

determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3225-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3226/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 037.391/2021-6. 
2. Grupo I - Classe III - Assunto: Monitoramento. 

3. Responsável: não há. 
4. Entidade: Município de Poção - PE. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (manifestação oral). 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações prolatadas pelos 
itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9.300/2021-TCU-2ª Câmara, ao apreciar a representação autuada no bojo do 
TC 036.950/2019-0 diante dos indícios de irregularidade na execução do Convênio n.º 92/2012 (Siconv 

775122/2012) firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a elaboração e a implantação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico sob o montante de R$ 255.828,85 pelo aporte de R$ 250.000,00 

em recursos federais e de R$ 5.828,85 em recursos da contrapartida; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. receber a manifestação ora apresentada pelos gestores do Ministério da Economia, passando a 
acolher o respectivo pronunciamento técnico, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no 

presente processo; 
9.2. assinalar, como prejudicado, o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 

9.300/2021-TCU-2ª Câmara; 

9.3. promover a necessária atualização técnica sobre o item 9.3 do Acórdão 9.300/2021-TCU-2ª 
Câmara, com a expressa anuência do MPTCU no presente julgamento do feito em analogia, desse modo, 

ao art. 280, § 1º, II, do RITCU, passando o TCU a fixar, assim, a redação do referido item 9.3 do aludido 
Acórdão 9.300/2021 pelos seguintes termos: 

“(...) 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9º da Resolução TCU 

n.º 315, de 2020, para que o Ministério da Economia adote as medidas cabíveis, como eventual supervisor 
geral da Plataforma +Brasil, com vistas a promover, nessa Plataforma +Brasil, a clara inclusão da expressa 

indicação do CPF ou CNPJ atinente à pessoa promotora do eventual ressarcimento do dano ao erário em 
função, aí, da evidente necessidade de os órgãos de gestão e de controle interno e externo verificarem se 
esse ressarcimento teria sido efetivamente realizado pelo aporte dos recursos financeiros provenientes do 

próprio gestor-responsável, como pessoa física, ou do ente público, estadual, distrital e municipal, ou 
privado, como pessoa jurídica beneficiária do respectivo repasse federal, pois a reparação do dano ao erário 

figuraria como personalíssima responsabilidade do referido gestor, e não do ente subnacional, nos termos, 
entre outros, dos arts. 70, parágrafo único, e 71, II, da CF88, do art. 1º da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 
93 do Decreto-Lei n.º 200, de 1967;” 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 
9.4.1. a Emerson Cordeiro Vasconcelos e ao Município de Poção - PE, além da Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa), para ciência; 
9.4.2. ao Ministério da Economia, para ciência e cumprimento do item 9.3 do presente Acórdão; e 
9.5. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao 

TC 036.950/2019-0, nos termos do art. 169, V, do RITCU. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3226-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 
(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3227/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 040.290/2021-2. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Maria Luzia de Melo Neto (CPF 611.562.056-20). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região em favor de Maria Luzia de Melo Neto; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria Luzia de Melo Neto (à 

Peça 3 sob o n.º 43987/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem 

como “quintos ou décimos” da “FC-5 - Oficial Especializado”, ante a indevida ausência do necessário 
substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente a cargo efetivo, além 

da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei n.º 11.416, de 2006, 
em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais externos, não podendo 
ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 
administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida 

percepção da vantagem como “quintos ou décimos” da “FC-5 - Oficial Especializado” ante a indevida 
ausência do necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente 

a cargo efetivo, além da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei 
n.º 11.416, de 2006, em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais 
externos, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena 

de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da 
Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2º, do RITCU, o novo ato de concessão 

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da 
vantagem como “quintos ou décimos” da “FC-5 - Oficial Especializado” ante a indevida ausência do 
necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente a cargo 

efetivo, além da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei 
n.º 11.416, de 2006, em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais 

externos, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, 
para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
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9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da 

determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3227-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3228/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 047.667/2020-6. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Jarbas Correia Bezerra (CPF 036.643.354-73). 
4. Entidade: Município de Livramento - PB. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 
do Turismo em desfavor de Jarbas Correia Bezerra, como então prefeito de Livramento - PB (gestão: 

2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.º 1.245/2010 (Siafi 
742123) destinado ao projeto intitulado como “São Pedro” sob o valor original de R$ 105.000,00 pelo 
aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 5.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigênc ia 

do ajuste sido estipulada para o período de 28/6/2010 a 18/10/2011, com o prazo para a apresentação da 
prestação de contas fixado em 20/11/2011; 

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

9.1. declarar a revelia de Jarbas Correia Bezerra, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.º 8.443, de 

1992; 
9.2. julgar irregulares as contas de Jarbas Correia Bezerra, nos termos dos arts. 16, III, alíneas “b” e 

“c”, e 19, caput, e 23, III, da Lei n.º 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente 
débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo 
recolhimento, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante 

o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do  
Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 

22/6/2011 100.000,00 - 

13/3/2012 353,34 já restituído 

9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, em desfavor de Jarbas Correia 
Bezerra sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o 
recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da 

legislação em vigor; 
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 

com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável 
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que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do 

art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no 

Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis 

e penais cabíveis. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3228-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho 

(Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3229/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 000.118/2018-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsável: Antônia Luciana da Costa Oliveira (CPF 030.497.664-41). 
3.2. Recorrente: Antônia Luciana da Costa Oliveira (CPF 030.497.664-41). 
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Baraúna - RN. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Stephani Kellin dos Santos (15.109/OAB-RN), representando Antônia 
Luciana da Costa Oliveira. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto pela Sra. 

Antônia Luciana da Costa Oliveira, ex-prefeita do Município de Baraúna-RN, gestão de 2014 a 2016 (Peça 

48), contra o Acórdão 6.365/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 29), por meio do qual o Tribunal julgou 
irregulares as contas da responsável, condenou-a ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou- lhe 

multa no valor de R$ 10.000,00; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Antônia Luciana da Costa Oliveira 
para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3229-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3230/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 005.896/2019-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Regional (03.353.358/0001-96). 
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3.2. Responsáveis: Eduardo Estevam Camargo Rodrigues (784.624.100-10); Joel Prates Pedroso 

(340.031.000-00). 
4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Paulo Roberto Cardoso Rodrigues (40.535/OAB-RS) e Paulo Fernando 
Alexandre Antunes Goncalves (60461/OAB-RS), representando Joel Prates Pedroso. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 

do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Joel Prates Pedroso (CPF: 340.031.000-00) e Eduardo 

Estevam Camargo Rodrigues (CPF: 784.624.100-10), em razão de não comprovação da regular aplicação 
parcial dos recursos repassados pela União, mediante doação de 400.000 telhas de fibrocimento distribuídas 

ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para atendimento à população atingida por chuvas de granizo 
naquela unidade da federação; 

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

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa dos responsáveis Joel Prates Pedroso 

(CPF: 340.031.000-00) e Eduardo Estevam Camargo Rodrigues (CPF: 784.624.100-10); 
9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 

8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Joel Prates Pedroso 

(CPF: 340.031.000-00) e Eduardo Estevam Camargo Rodrigues (CPF: 784.624.100-10), condenando-os 
solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida 

dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando -
lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida 
quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada lei, c/c o art. 

214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU. 
Débito relacionado aos responsáveis Joel Prates Pedroso (CPF: 340.031.000-00) e Eduardo Estevam 

Camargo Rodrigues (CPF: 784.624.100-10): 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

26/11/2008 231.480,00 

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

9.4. aprovar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º 
do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) 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 comprovarem, perante o Tribunal, o pagamento 
da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das 

demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora 
devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a 
falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo 

devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 
9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos 

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

esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma 
impressa; 

9.6. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis para 
ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, 
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está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso 

requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3230-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3231/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 010.547/2002-4. 
1.1. Apensos: 015.729/2001-1; 006.788/2002-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Prestação de Contas. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Autoridade Portuária de Santos S.A. (44.837.524/0001-07). 
3.2. Responsáveis: Amaury Pio Cunha (183.286.107-44); Ana Cristina Martins de Figueiredo 

(169.671.988-74); Andre Luiz Marques Canoilas (058.227.968-26); Antônio Gentil Neto 

(001.260.633-20); Everandy Cirino dos Santos (581.872.518-91); Fernando Lima Barbosa Vianna 
(261.242.117-34); Fernando Victor Castanheira de Carvalho (099.006.401-87); Francisco Edgar Tavares 

(103.126.328-43); Francisco Vilardo Neto (781.774.058-53); Joao de Andrade Marques (052.054.958-98); 
Jose Eduardo Melhen (150.778.208-05); Jose Guimaraes Barreiros (005.607.667-34); José Roque 
(031.450.858-91); João Batista da Silva Fagundes (012.668.706-44); Luís Henrique Teixeira Baldez 

(055.144.103-82); Marcos Reginaldo Panariello (139.174.048-34); Martin Alexandre Aron 
(560.853.208-25); Murilo Marques Barboza (408.390.367-87); Nelson Oly Varella (017.720.078-20); 

Oscar da Cunha Pinheiro (017.422.568-72); Paulo Cesar Martins Santana (870.315.907-87); Rubens da 
Silva (017.714.268-53); Sergio Alcides Antunes (133.419.448-34); Wagner Goncalves Rossi 
(031.203.258-72).. 

4. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor).  
8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp), exercício de 2001; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, uma vez que houve decisão definitiva de mérito 
nos TCs 015.162/2004-8, 012.194/2002-1, 006.788/2002-1 e 015.729/2001-1; 

9.2. acolher as razões de justificativa do Sr. Fernando Lima Barbosa Vianna, Diretor-Presidente da 
Codesp em 2001, relativas aos itens a), b) e g) da audiência promovida por meio do Ofício Secex/SP 722 
(peça 9, p. 52), de 29/6/2004; 

9.3. rejeitar as razões de justificativa do Sr. Fernando Lima Barbosa Vianna referentes às demais 
irregularidades apontadas nos itens c), d) e) e f) da audiência promovida por meio do Ofício Secex/SP 722 

(peça 9, p. 52), de 29/6/2004; 
9.4. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, julgar 

irregulares as contas do Sr. Fernando Lima Barbosa Vianna (CPF 261.242.117-34), Diretor-Presidente da 

Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) em 2001; Amaury Pio Cunha (CPF 183.286.107-44), 
Diretor Administrativo e Financeiro da Codesp em 2001; Francisco Vilardo Neto (CPF 781.774.058-53), 

Diretor de Infra-Estrutura e Serviços da Codesp em 2001; e Sérgio Alcides Antunes (CPF 133.419.448-34), 
Diretor Comercial e de Desenvolvimento da Codesp em 2001, deixando de aplicar-lhe multa, em função 
da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU; 
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9.5. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 

1º, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares 
as contas de Luis Henrique Teixeira Baldez, Marcos Reginaldo Panariello, Francisco Edgar Tavares , Ana 

Cristina Martins de Figueiredo, José Eduardo Melhen, Rubens da Silva, Everandy Cirino dos Santos, João 
de Andrade Marques, Murilo Marques Barboza, Paulo César Martins Santana, João Batista da Silva 
Fagundes, Antônio Gentil Neto, Fernando Victor Castanheira de Carvalho, José Guimarães Barreiros, 

André Luiz Marques Canoilas, Martin Alexandre Aron, Nelson Oly Varella, Oscar da Cunha Pinheiro e 
José Roque, dando-lhes quitação plena; 

9.6. dar ciência desta deliberação à Codesp e aos responsáveis, destacando que o relatório e o voto 
que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar- lhes cópia desses 

documentos sem quaisquer custos. 
9.7. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3231-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3232/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 023.278/2021-8 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessada: Simone Dutra Barbosa Balsanelli (871.557.537-34). 
3.2. Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS (37.115.409/0001-63). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 24ª Região/MS, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13.898/2021-TCU-
2ª Câmara, em que, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Simone Dutra Barbosa 

Balsanelli ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar 

sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 
9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3232-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3233/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 023.666/2021-8 
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2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ricardo Ribeiro da Silva (CPF 150.290.851-49). 

3.2. Recorrente: Ricardo Ribeiro da Silva (150.290.851-49). 
4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: Luiz Antonio Muller Marques (33.680/OAB-DF) e Jose Luis Wagner 

(17.183/OAB-DF), representando Ricardo Ribeiro da Silva. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Ricardo 
Ribeiro da Silva, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13.917/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, entre 
outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 
9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 13.917/2021-TCU-2ª Câmara; 

9.1.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Antonio Anastasia (sucessor do Relator a quo) 
para que o ato de peça 3 possa ser novamente apreciado, considerando-se os pareceres técnicos precedentes; 

9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3233-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3234/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 023.884/2018-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Antônio Carlos Belini Amorim (CPF 039.174.398-83), Felipe Vaz Amorim (CPF 

692.735.101-91) e Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME (CNPJ 

07.481.398/0001-74). 
4. Órgãos/Entidades: Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME (CNPJ 

07.481.398/0001-74) e Ministério da Cultura (CNPJ 01.264.142/0002-00). 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado de São Paulo (SEC-SP). 
8. Representação legal: Caio Mendonça Ribeiro Favaretio (OAB/SP 391.504), Daniele Ferracini 

(OAB/SP 401.185), Filipe da Silva Vieira (OAB/SP 356.924), Glauter Fortunato Dias Del Nero (OAB/SP 
356.932) e Luca Padov An Consiglio (OAB/SP 389.966), representando Felipe Vaz Amorim (procuração 
à peça 40). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 

Ministério da Cultura em razão da não comprovação da realização do Projeto “Um Mundo Sustentável - 
Teatro Infantil Itinerante”, cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura do Ministério da Cultura 
(Pronac) sob o número 11-13730, tendo como objetivo “Produzir um espetáculo teatral gratuito e itinerante, 
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desenvolvendo o interesse em arte nas crianças e jovens das escolas públicas brasileiras, promovendo a 

expressão cultural brasileira.”; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos 

Culturais Ltda. - ME e o Sr. Antônio Carlos Belini Amorim, dando-se prosseguimento ao processo, nos 

termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 
9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Felipe Vaz Amorim e, com fundamento nos arts. 

1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, 
do mesmo diploma, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno 
deste Tribunal, julgar irregulares as contas desse responsável, assim como da empresa Solução Cultura l 

Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim. Diante disso, 
condenando todos eles solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas 

monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento 
e fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, 
perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, 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: 

VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA  
DÉBITO/ 

CRÉDITO  

235.111,61 21/12/2012 D 

145.953,19 21/12/2012 D 

328.000,00 27/12/2012 D 

6.000,00 14/1/2014 C 

17.254,67 30/1/2014 C 

9.3. aplicar à empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME e aos Srs. 

Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 
combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 99.000,00 (noventa 
e nove mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que 

comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno-TCU), o recolhimento 
das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas 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. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 
9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado 

por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o 
vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 

30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na 
legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação 
do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2º, do Regimento Interno deste Tribuna l;  

9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis em 

epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7º, do Regimento Interno-TCU, 
à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3234-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 3235/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 032.161/2020-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Pedido de Reexame (em Aposentadoria) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Amintas Fabiano de Souza Figueiredo (CPF 007.372.836-53), Claudio Chaves 

Beato Filho (CPF 370.159.156-34), Fatima Alves Oliveira (CPF 398.910.206-06), Leones Jose Tolentino 

(CPF 497.954.306-53), Nivia Regina Vitalino de Melo (CPF 498.941.616-34), Thereza Cristina Goncalves 
Pinto (CPF 655.457.377-15) e Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva (CPF 130.749.626-15). 

3.2. Recorrente: Universidade Federal de Minas Gerais (CNPJ 17.217.985/0001-04) 
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 
Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contra 

o Acórdão 7663/2021-TCU-2ª Câmara que considerou ilegais os atos de aposentadoria de servidores da 
Instituição e negou-lhes registro (Peça 16); 

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

com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno 
- TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
para, no mérito, dar-lhe provimento; 

9.2. tornar sem efeito os itens 9.3, 9.4 e 9.5, bem como os subitens 9.4.1. a 9.4.3. do item 9.4, do 

Acórdão 7663/2021-TCU-2ª Câmara; 
9.3. considerar legais e conceder registro aos atos do Sr. Amintas Fabiano de Souza Figueiredo e da 

Sra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira; 
9.4. informar à recorrente e demais interessados do Acórdão proferido, destacando que o Relatório e 

o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico 

www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3235-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3236/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 036.499/2019-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Felipe Vaz Amorim (692.735.101-91); Master Projetos e Empreendimentos 

Culturais Ltda - ME (04.750.630/0001-34). 
4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela 

Secretaria Especial de Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados 
pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 10-8865, cujo nome é “Trilhas da Floresta”; 

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

9.1. considerar revéis os responsáveis Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda - ME 

(CNPJ: 04.750.630/0001-34) e Felipe Vaz Amorim (CPF: 692.735.101-91), para todos os efeitos, dando-
se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.2. excluir Bruno Vaz Amorim (CPF 692.734.991-04) da relação processual; 
9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea “c”; 19 e 23, inciso 

III, todos da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1º, inciso I; 209, inciso I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento 

Interno TCU; as contas de Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda - ME (04.750.630/0001-34) 
e de Felipe Vaz Amorim (692.735.101-91), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a 

seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, 
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos 
cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados 

a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

Data Valor histórico (R$) Tipo da parcela 

13/6/2012 21.421,49 Crédito 

11/7/2011 184.088,52 Débito 

9.4. aplicar, individualmente, a Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda - ME 
(04.750.630/0001-34) e à Felipe Vaz Amorim (692.735.101-91), a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.433/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da 
notificação, 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 desta 

deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em 
vigor; 

9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 

9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado 
pelos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento 

da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação. E os das demais, a cada 30 (trinta) 
dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em 
vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do 

recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal; 
9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis, e, nos termos do 
art. 16, § 3º da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado de SP para adoção das medidas 
cabíveis; 

9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de SP que, nos termos do parágrafo único do 
art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta 

Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de 
eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3236-21/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3237/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 036.516/2021-0 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 124 | Quinta-feira, 07/07/2022 77 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Maria José Fernandes Valente (720.790.617-04). 

3.2. Recorrente: Maria Jose Fernandes Valente (720.790.617-04). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria 

José Fernandes Valente, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.593/2021-TCU-2ª Câmara, o 
qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 

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

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar 
sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3237-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3238/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 039.451/2021-6. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Neusa Aparecida Martins (588.683.991-72). 
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
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 cuidam de ato de aposentadoria encaminhado pela 

Universidade Federal de Goiás; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição 

Federal de 1988; c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; e ainda com os arts. 260, § 
4º, 261, caput e § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em: 

9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Neusa Aparecida Martins (588.683.991-72), negando-lhe o 

registro ao ato correspondente; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos do 

enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU; 
9.3. determinar à Universidade Federal de Goiás que: 
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9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrente do ato ora considerado 

ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo 
ato, também no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá observar as disposições da EC 70/2012 (paridade no 

reajuste do benefício); 
9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência desta deliberação à interessada cujo ato é considerado 

ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da 

devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de 
não provimento do recurso porventura impetrado; 

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

9.4. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Goiás. 

10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3238-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3239/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 040.371/2021-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Reforma. 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Jarina Sebastiana Nascimento Xavier (002.531.161-12). 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de 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 exarado pelo Comando do Exército, em 

favor de Jarina Sebastiana Nascimento Xavier (002.531.161-12); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 

1º, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1º, inciso VIII; do art. 
259, inciso II; do art. 260, § 1º, do Regimento Interno, em: 

9.1. reconhecer o registro tácito do ato de pensão militar de Jarina Sebastiana Nascimento Xavier 

(002.531.161-12); 
9.2. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército e à interessada, informando-a de que o teor 

integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 21/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 28/6/2022 - Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3239-21/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Antonio Anastasia (na Presidência) e Aroldo Cedraz (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3240/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 2700/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 
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relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
Onde se lê: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-002.722/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Denise Carmona Cara Machado (093.055.068-44). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3241/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 2701/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 
relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
onde se lê: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-002.727/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Sonia Santana da Costa (227.861.121-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3242/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 2712/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 124 | Quinta-feira, 07/07/2022 80 

relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
onde se lê: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-005.040/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Claudia Alves Melo (513.585.736-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3243/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 2713/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 
relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
onde se lê: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-005.099/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Rosi Capelari (412.565.810-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3244/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 2714/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 
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relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
onde se lê: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-005.100/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Jurandir Sardinha (404.490.419-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3245/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 2715/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 
relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
onde se lê: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo  
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-005.128/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Sandra Maria da Silva Reis (085.974.298-95). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3246/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 2716/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 
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relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
onde se lê: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-005.616/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Aparecida Lopes Coimbra (333.915.131-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3247/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 2717/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 
relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
onde se lê: 

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-005.624/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Terezinha Aparecida Tonetto (345.818.550-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3248/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-008.960/2022-4 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessado: Fernando Luiz Castro dos Santos (011.143.522-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 3249/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.948/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Rosana Otano da Rosa (202.738.001-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de 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 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, na hipótese de 

desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da rubrica judicial relativa à 
Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias - GDAR (Mandado de Segurança Coletivo 
0018381-85.2014.4.01.3400, em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região), faça cessar o seu 

pagamento, ora impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, nos termos do artigo 262 do Regimento Interno/TCU. 

ACÓRDÃO Nº 3250/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-010.441/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Leo Nascimento (384.552.007-82). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3251/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 
145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 

Acórdão 2646/2022 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, 
relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de 

modo que: 
onde se lê: 
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“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª 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 e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:” 

leia-se: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo 
registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos”.  

1. Processo TC-040.327/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Mauralice Izabel de Souza Fernandes Ferreira (242.437.281-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3252/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-005.168/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Ammy Moraes Tavares Alves (263.994.317-00); Gilda Korff Dieguez 
(042.244.261-53); Maria Celia Moore Pamplona (935.054.347-87); Maria de Lourdes Bartolo Moore 
(664.723.857-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

1.7.1. determinar ao Comando do Exército que, em relação ao ato de pensão militar de WALTER 
TAVARES ALVES, adote as medidas necessárias à aplicação do abete-teto nos proventos/benefícios. 

ACÓRDÃO Nº 3253/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1º, inciso 

VIII; 143, inciso II; 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o 
exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.169/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Liselotte Bodendiek Cordeiro Guerra (082.101.487-02). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade 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 3254/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 8º da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea “a”; 169, inciso 

VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, 
sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos. 
1. Processo TC-026.191/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Arnaldo Teixeira Rodrigues (291.823.100-25); Elaine Verena Resener 
(243.681.640-91); Joao Batista de Vasconcellos (560.670.110-34); Jorge Luiz Palma Freire 
(243.651.810-68); Sergio Nunes Pereira (608.601.208-30). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. comunicar o teor da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para 

ciência, informando que o seu conteúdo está disponível para a consulta no endereço 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3255/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno, c/c o enunciado 

145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o 
Acórdão 1704/2021 - TCU - Segunda Câmara, prolatado na sessão de 9/2/2021, Ata 3/2021, relativamente 
ao subitem “3.2”, de modo que onde se lê: “3.2. Responsáveis: Antônio Carlos Belini Amorim (CPF 

039.***.***-83), Assumpta Patte Guertas (CPF 149.***.***-84), Felipe Vaz Amorim (CPF 692.***.***-
91), Tânia Regina Guertas (CPF 075.***.***-46) e Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 

04.361.294/0001-38).”, leia-se: “Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: 039.174.398- 83), Felipe Vaz 
Amorim (CPF: 692.735.101-91), Assumpta Patte Guertas (CPF: 149.097.798-84), Tânia Regina Guertas 
(CPF: 075.520.708-46) e Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38)”, mantendo-se 

inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-036.717/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: 039.174.398- 83), Felipe Vaz Amorim 
(CPF: 692.735.101-91), Assumpta Patte Guertas (CPF: 149.097.798-84), Tânia Regina Guertas (CPF: 
075.520.708-46) e Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38). 

1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan 

Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Assumpta Patte Guertas; Glauter Fortunato Dias Del 
Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Tania 

Regina Guertas; Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio 
(389.966/OAB-SP) e outros, representando Felipe Vaz Amorim. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3256/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 1/2022 sob a 

responsabilidade de Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde, cujo objeto é a 
prestação de serviços de natureza continuada de apoio administrativo. 
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Considerando que, segundo concluiu a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, a 

eventual aceitação da proposta da apresentada pela representante, a qual, segundo a unidade jurisdicionada, 
resultaria em valor inferior ao piso estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho, não violaria a 

legislação trabalhista, o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, nem tampouco estaria em 
conflito com o entendimento da Justiça do Trabalho e do TCU (TST: RR-12296-78.2015.5.15.0004; TST: 
AIRR 51040-35.2008.5.03.0033; TCU: Acórdão 2705/2021-TCU-Plenário, Relator Ministro-Substituto 

Augusto Sherman); 
Considerando, por outro lado, que já houve celebração do Contrato 5/2022, decorrente do PE 1/2022, 

estando o ajuste vigente há cerca de quatro meses; 
Considerando que a diferença entre o valor proposto pela empresa contratada e pela recorrente é de 

R$ 14.949,72 por ano, ou seja 0,52% de contrato que prevê um dispêndio anual de R$ 2.902.849,72; 

Considerando, assim, que é pertinente a proposta da unidade técnica para que seja dada ciência da 
irregularidade à UJ, para que realize ajustes em seus futuros editais para contratação de serviços 

terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, de modo a admitir a aceitação de propostas de 
preços cujos salários sejam proporcionais à jornada semanal definida no edital, ainda que esse valor salarial 
seja inferior ao piso da categoria, fixado em convenção coletiva de trabalho para jornada semanal de maior 

duração; 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993 e nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, 
alínea “a”, 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, 
para, no mérito, considerá-la procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de que 

seja dada ciência desta deliberação Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde e ao 
representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 49-50). 

1. Processo TC 003.615/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Interessado: Império Terceirizada Ltda (19.435.325/0001-25). 
1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: Joseane Alonso de Oliveira (18617/OAB-MT), representando Império 

Terceirizada Ltda. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde, com 

fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, 
identificadas no Pregão Eletrônico 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à 
prevenção de outras ocorrências semelhantes: 

a) desclassificar propostas de preços de licitante por contemplarem salário proporcional à jornada 
reduzida, em afronta ao disposto no art. 58-A, da CLT c/c a Orientação Jurisprudencial do 358 da Subseção 

I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho e à jurisprudência do TCU 
(Acórdão 2705/2021-TCU-Plenário). 

ACÓRDÃO Nº 3257/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Gestão de Processos no sentido da revisão de ofício 
do Acórdão 2.816/2015-TCU-2ª Câmara (peça 21), de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no 

item 9.2, ao Sr. Marivaldo Paes da Costa, em razão de seu falecimento. 
Considerando que o Sr. Marivaldo Paes da Costa faleceu em 25/1/2017, antes, portanto, do trânsito 

em julgado da decisão condenatória, conforme certidão de óbito juntada à peça 121, p. 2; 

Considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o 
falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; 

Considerando que a multa então cominada não tomou a natureza de dívida de valor, não sendo 
transferível, portanto, ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal 
de 1988; 
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 3º, § 2º, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 
a) rever de ofício o Acórdão 2.816/2015-TCU-2ª Câmara, tornando insubsistente o subitem 9.2 em 

relação ao Sr. Marivaldo Paes da Costa (023.458.112-34), em razão de seu falecimento antes do trânsito 
em julgado da decisão condenatória; 

b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao espólio ou aos 

herdeiros do Sr. Marivaldo Paes da Costa e aos eventuais interessados. 
1. Processo TC-007.020/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Apensos: 006.536/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); 006.537/2017-0 (COBRANÇA 
EXECUTIVA); 006.535/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 

1.2. Responsáveis: Gandor Calil Hage Neto (296.651.832-49); Marivaldo Paes da Costa 

(023.458.112-34). 
1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA. 

1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 

1.7. Representação legal: Daniane Mangia Furtado (OAB/DF 21.920) e José Severo de Souza Júnior 
(OAB/AP 1.488). 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3258/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 143, inciso I, alínea “a”, e 218 do Regimento 
Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: 

a) expedir quitação a Marcelo Maneschy Horta Barreira (890.576.517-34), diante do recolhimento 
integral do débito a que se refere o item 9.1 do Acórdão 5.830/2013-TCU-2ª Câmara (peça 9, p. 50); 

b) julgar regulares com ressalva a contas de Marcelo Maneschy Horta Barreira (890.576.517-34), 

com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso 
II, do Regimento Interno; e 

c) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 
1. Processo TC-027.569/2008-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: 014.072/2010-6 (COBRANÇA EXECUTIVA). 

1.2. Responsável: Marcelo Maneschy Horta Barreira (890.576.517-34). 
1.3. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.7. Representação legal: Marcelo Beltrão da Fonseca (OAB/SP 186.461-A) e outros. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3259/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao 

monitoramento do Acórdão 4.939/2020-TCU-2ª Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 

do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 
a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8, sem prejuízo de encaminhar os autos à 

SecexTCE, para as providências pertinentes, conforme instrução de peça 125, item 17.b; e 
b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE. 

1. Processo TC-003.642/2014-3 (MONITORAMENTO) 
1.1. Responsáveis: Alfredo Macedo Gomes (419.720.744-15); Anisio Brasileiro de Freitas Dourado 

(127.044.234-15); Universidade Federal de Pernambuco (24.134.488/0001-08). 
1.2. Interessado: Biosystems Ne Comércio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda 

(02.073.137/0001-00). 
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1.3. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 

1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
(SecexEducação). 

1.7. Representação legal: Alexandre Carneiro Gomes (OAB/PE 18.624) e outros. 

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3260/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, em favor de Rosilda Machado da Silva (Ato 6502/2019; CPF 432.595.***-**), 
submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam pagamento irregular das seguintes rubricas, 

que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores 
públicos federais: a) vantagem de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação 
errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e b) horas-extras incorporadas; 

Considerando que as irregularidades tipificadas são objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte 
de Contas, conforme se segue: 

- perpetuação do percentual “3,17%”: Acórdãos 1.614/2019-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 
2.702/2022-2ª Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz, por relação); 1.807/2022-1ª Câmara (relator: 
Ministro Vital do Rêgo); 18.849/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.110/2021-1ª 

Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); 18.963/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Raimundo 
Carreiro); 18.982/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 12.335/2021-2ª 

Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes); entre outros; 
- perpetuação, no regime estatutário, de “horas-extras” incorporadas: 
Súmula-TCU 241: "As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, 

instituído pela Lei nº 8.112/1990, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de 
servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por 

força do art. 243 do citado diploma legal"; e 
Acórdãos 1.614/2019-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 7.139/2015-1ª Câmara (relator: 

Ministro Benjamin Zymler); 2.699/2022-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); 2.845/2022-1ª 

Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira); 2.636/2022-2ª Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 
2.434/2022-2ª Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia); 2.440/2022-2ª Câmara (relator: Ministro 

Substituto André Luís de Carvalho); entre outros; 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal; 

Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 
possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de 
aposentadoria em favor de Rosilda Machado da Silva (Ato 6502/2019; CPF 432.595.***-**) e expedir os 

comandos discriminados no item 1.7. 
1. Processo TC-001.257/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Rosilda Machado da Silva (432.595.***-**). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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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. 
1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 

Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 

1.7.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cesse os pagamentos das parcelas 
inquinadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
262, caput, do RITCU; 

1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada indicada no item 1.1, livres das irregularidades 
apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados 

na IN-TCU 78/2018; 
1.7.2.3 comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos 

valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 
1.7.2.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 

Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento 
deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o 

teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3261/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pelo Tribunal Regiona l 

do Trabalho da 2ª Região/SP, submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução 
revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada 

exercida 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 a integralização de um décimo decorrente do 
exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo 
Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos: 8.187/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 

8.124/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Vital 
do Rêgo), 8.684/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1ª Câmara (relator: 

Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de 
Oliveira), 7.999/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2ª Câmara (relator: 
Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2ª 

Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2ª Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 
8.319/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2ª Câmara (relator: 

Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; 
Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão administrativa, o que, 

segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita 

pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

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

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
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Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 
possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

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

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO 

AO ATO DE APOSENTADORIA em favor de Rita Cristina Guenka (Ato: 11725/2022) e expedir os 
comandos discriminados no item 1.7. 

1. Processo TC-008.834/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Rita Cristina Guenka (057.200.928-38). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/sp. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 

Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 
1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto 

incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em 
Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 
Federal no RE nº 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado Rita Cristina Guenka (Ato: 11725/2022), 
livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos 

termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 
1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 

21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 
1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o 

teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3262/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pela Fundação 

Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade 

caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à 
incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; 

Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário (relator: 

Ministro Adylson Motta), confirmado pelos HYPERLINK "https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/" l 
"/doc/acordao-completo/961/2006/Plen%C3%A1rio" t "_blank" Acórdãos 961/2006-TCU-Plenário 

(relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por 
perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de 
antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes 

aumentos remuneratórios do cargo; 
Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não 

representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 
sentenças judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido; 
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Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos 1.614/2019-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-1ª Câmara 
(relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 3.068/2022-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira ), 

3.036/2022-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 2.531/2022-1ª Câmara (relator: Ministro Vital 
do Rêgo), 542/2022-1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman); 215/2022-1ª Câmara 
(relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira, por relação), 2.720/2022-2ª Câmara (relator: Ministro 

Aroldo Cedraz; por relação), 2.690/2022-2ª Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes; por relação), 
2.656/2022-2ª Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia), 2.457/2022-2ª Câmara (relator: Ministro 

Bruno Dantas), 1.991/2022-2ª Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 2.437/2022-2ª 
Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; 

Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 

há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as 
vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade 

remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, 
MS 26.980-DF/STF); 

Considerando que a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida 

em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato, ainda sem trânsito em julgado; 
Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa 

de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se 
não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, 
em conformidade com o decidido nos Acórdãos 9.161/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Weder 

de Oliveira), 3.068/2022-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 2.827/2022-1ª Câmara (relator: 
Ministro Benjamin Zymler), 2.644/2022-2ª Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 2.151/2021-2ª 

Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), e outros; 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal; 

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 
possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de 
aposentadoria em favor de Wladimir da Cunha Barros (Ato n. 91369/2018) e expedir os comandos 

discriminados no item 1.7. 
1. Processo TC-008.840/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Wladimir da Cunha Barros (225.526.181-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 
Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 
1.7.2.1. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo 

Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de 
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insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos 

substituídos, adote as providências cabíveis para: 
1.7.2.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cesse os pagamentos parcela 

inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
262, caput, do RITCU; 

1.7.2.1.2 emita novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, livre da irregularidade 

apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados 
na IN-TCU 78/2018; 

1.7.2.2 no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este 
Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento 
deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o 
teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico 

www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3263/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-008.852/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ana Maria Rodrigues de Souza (204.398.222-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

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

ACÓRDÃO Nº 3264/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social, submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução 
revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada 
exercida 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 a integralização de um décimo decorrente do 
exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo 

Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos: 8.187/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 

8.124/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Vital 
do Rêgo), 8.684/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1ª Câmara (relator: 
Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de 

Oliveira), 7.999/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2ª Câmara (relator: 
Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2ª 

Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2ª Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 
8.319/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2ª Câmara (relator: 
Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; 
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Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão administrativa, o que, 

segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita 
pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por 

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

junto a este Tribunal; 

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 
possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO 
AO ATO DE APOSENTADORIA em favor de Antonio Raymundo Lima (Ato: 28259/2022) e expedir os 

comandos discriminados no item 1.7. 
1. Processo TC-009.007/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Antonio Raymundo Lima (495.772.399-00); Cristina Costa Lima 
(667.923.637-15); Ideraldo Jose de Carvalho (176.424.425-72); Maria Cecilia de Oliveira Reis 
(378.058.000-49); Rose Mary de Goes Teles (358.891.955-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 
Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 

1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto 
incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em 

Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 
Federal no RE nº 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado Antonio Raymundo Lima (Ato: 28259/2022), 

livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos 
termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 

1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 
21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o 
teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3265/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pelo Câmara dos 

Deputados, submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução 
revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada 

exercida 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 a integralização de um décimo decorrente do 
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exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo 
Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos: 8.187/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 

8.124/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Vital 
do Rêgo), 8.684/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1ª Câmara (relator: 

Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de 
Oliveira), 7.999/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2ª Câmara (relator: 
Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2ª 

Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2ª Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 
8.319/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2ª Câmara (relator: 

Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; 
Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão administrativa, o que, 

segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita 

pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

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

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 

possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 

inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO 
AO ATO DE APOSENTADORIA em favor de Joao Pereira Teixeira (Ato: 59294/2021) e expedir os 
comandos discriminados no item 1.7. 

1. Processo TC-009.505/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Joao Pereira Teixeira (217.788.171-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 

Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 

1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto 
incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em 
Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 

Federal no RE nº 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;  
1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado Joao Pereira Teixeira (Ato: 59294/2021), 

livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos 
termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 
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1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 
21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o 
teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3266/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pelo Tribunal Regiona l 
Federal da 1ª Região, submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução 
revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada 
exercida 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 a integralização de um décimo decorrente do 
exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 

9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); 
Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo 

Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos: 8.187/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 

8.124/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Vital 
do Rêgo), 8.684/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1ª Câmara (relator: 
Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de 

Oliveira), 7.999/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2ª Câmara (relator: 
Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2ª 

Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2ª Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 
8.319/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2ª Câmara (relator: 
Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; 

Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão administrativa, o que, 
segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita 

pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

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

junto a este Tribunal; 
Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 
possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO 

AO ATO DE APOSENTADORIA em favor de Olavo de Carvalho Pereira (Ato: 50792/2019) e expedir os 
comandos discriminados no item 1.7. 

1. Processo TC-009.511/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Olavo de Carvalho Pereira (245.383.961-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

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

1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 
Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 
1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto 

incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em 

Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 
Federal no RE nº 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;  

1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado Olavo de Carvalho Pereira (Ato: 
50792/2019), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-
Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 

1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 

21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 
1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o 

teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3267/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pelo Tribunal Regiona l 

Federal da 3ª Região, submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução 

revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada 

exercida 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 a integralização de um décimo decorrente do 

exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); 

Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo 
Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos: 8.187/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 
8.124/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Vital 
do Rêgo), 8.684/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1ª Câmara (relator: 

Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de 
Oliveira), 7.999/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2ª Câmara (relator: 

Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2ª 
Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2ª Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 
8.319/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2ª Câmara (relator: 

Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; 
Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão administrativa, o que, 

segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita 
pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por 
reajustes futuros; 

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

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 

possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
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inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO 

AO ATO DE APOSENTADORIA em favor de Ana Paula de Jesus Pereira (Ato n. 103556/2019) e expedir 
os comandos discriminados no item 1.7. 

1. Processo TC-036.822/2021-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ana Paula de Jesus Pereira (054.541.188-26). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 

Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 
1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto 

incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em 
Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 

Federal no RE nº 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;  
1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada Ana Paula de Jesus Pereira (Ato n. 

103556/2019), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-

Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 
1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 
21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o 

teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3268/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA emitido pelo Tribunal de Contas 
da União, submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução 

revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada 
exercida 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 a integralização de um décimo decorrente do 
exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 
9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); 

Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo 

Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos: 8.187/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 
8.124/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Vital 

do Rêgo), 8.684/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1ª Câmara (relator: 
Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1ª Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de 

Oliveira), 7.999/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2ª Câmara (relator: 
Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2ª 
Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2ª Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 

8.319/2021-2ª Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2ª Câmara (relator: 
Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; 

Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão administrativa, o que, 
segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita 
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pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por 

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

junto a este Tribunal; 
Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da 
possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

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

com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, 
inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO 

AO ATO DE APOSENTADORIA em favor de Claudia de Souza Lopes (Ato: 6155/2021) e expedir os 
comandos discriminados no item 1.7. 

1. Processo TC-040.255/2021-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Claudia de Souza Lopes (259.285.971-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: André Luis de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o 

Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 

1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto 
incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em 
Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 

Federal no RE nº 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado Claudia de Souza Lopes (Ato: 6155/2021), 

livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos 
termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 

1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 
21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 

1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o 
teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

ACÓRDÃO Nº 3269/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos que tratam de ato de admissão da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos - ECT. 

Considerando que o TCU apreciou o ato por meio do Acórdão nº 4.604/2021-2ª Câmara. 
Considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT opôs embargos de declaração 

contra a referida decisão. 

Considerando a óbvia ocorrência de erro material no Acórdão nº 4.604/2021-2ª Câmara, quando 
determinou à ECT que acompanhasse os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-

10-0015, em curso na Justiça trabalhista da 10ª Região, havendo sido registrado “Ação Civil Pública 
0000059-10.2016.5.10.0006”, referente à Caixa Econômica Federal. 
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Considerando que existem inúmeros casos idênticos ao ora analisado e que a ECT já recebeu diversas 

notificações de acórdãos registrando em seu corpo a notória Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-
10-0015. 

Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus 
Eduardo de Vries Marsico (peça 32), a seguir transcrito: 

“Examina-se, nesta fase, embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT em face do Acórdão nº 4604/2021-2ª Câmara, sob o fundamento da ocorrência de 
obscuridade no acórdão embargado, eis que veiculou determinação a ela endereçada de acompanhamento 

de ação civil pública de interesse da Caixa Econômica Federal. 
Encaminhados os autos à Sefip, a unidade técnica pronunciou-se, em síntese, pelo conhecimento e 

acolhimento dos embargos, por entender que a ação civil pública mencionada no acórdão realmente não se 

refere à ECT. 
Feito o sucinto relato do necessário, passamos a nos manifestar em atenção à honrosa solicitação de 

audiência feita pelo E. Ministro Antonio Anastasia, nos termos do despacho que compõe a peça 31. 
Consoante a doutrina, os embargos de declaração não se prestam, em regra, para reformar a sentença, 

sendo uma espécie sui generis de recurso (há quem nem mesmo reconheça essa natureza recursal) a fim de 

corrigir e/ou integrar decisão que contenha, em seu bojo, omissão, contradição ou obscuridade. 
A essência do requisito de obscuridade, a justificar a correção da decisão pela via dos embargos de 

declaração - caso que aqui nos interessa -, consiste na hipótese de redação insuficientemente clara da 
deliberação, de modo a dificultar ou impossibilitar a sua compreensão e interpretação. 

Pois bem, o caso sob exame trata-se de mais um processo de admissão de pessoal da ECT referente 

ao concurso público realizado com base no Edital 11/2011-ECT, sobre o qual a Corte de Contas já teve a 
oportunidade de se manifestar inúmeras vezes, adotando entendimento de negar registro aos atos de 

admissão praticados após a validade do concurso com base na prorrogação determinada por força da Ação 
Civil Pública 001035-92-2013-5-10-0015. Nessas circunstâncias, sem embargo de negar registro aos 
mencionados atos, o TCU deixa de determinar a adoção de providências para a cessação do vínculo 

empregatício dos interessados, determinando, todavia, o acompanhamento da aludida ação civil pública, a 
qual ainda não transitou em julgado. 

Registre-se, ademais, não se tratar de determinação inédita à ECT, pois essa entidade já recebeu um 
sem-número de notificações de acórdãos com idêntico teor ao do ora embargado, registrando em seu corpo 
a já tão familiar - tanto ao TCU quanto à própria ECT - Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, 

proposta perante a 15ª Vara do Trabalho do Distrito Federal. 
Desse modo, parece-nos que a singela falha ocorrida no acórdão, consistente na indicação de ação 

civil pública estranha à ECT, não se prestou nem mesmo a dificultar a compreensão da determinação 
expedida pelo Tribunal, pois (i) trata-se evidentemente de mero equívoco na referência da numeração da 
ação civil pública; e (ii) a ECT já tem conhecimento preciso da ação civil pública que deve acompanhar, 

em razão de várias outras determinações a ela expedidas com esse mesmo teor, decorrentes de admissões 
realizadas no âmbito do mesmo concurso público. 

Pelo exposto, fortes na convicção de que a falha identificada consubstancia mera inexatidão material, 
a reclamar a sua correção de ofício pela Corte, nos termos da Súmula TCU nº 145, manifestamo-nos, com 
as devidas vênias à unidade técnica, por que o Tribunal: 

a) promova, de ofício, com fulcro na Súmula TCU nº 145, o apostilamento do Acórdão 
nº 4604/2021-2ª Câmara, de modo retificar a sua redação nos moldes a seguir: 

Onde se lê: 
“9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região (...)” 

Leia-se 
“9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em curso 

na Justiça trabalhista da 10ª Região (...)” 
b) julgue prejudicados os embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT em face do Acórdão nº 4604/2021-2ª Câmara; 

c) dê ciência desta deliberação aos interessados e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. “ 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, 

alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado nº 145 da Súmula da Jurisprudência predominante 
do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fulcro na Súmula TCU n.º 145, em: 

a) promover, de ofício, o apostilamento do Acórdão nº 4.604/2021-2ª Câmara, de modo retificar a sua 
redação nos moldes a seguir: 

Onde se lê: 

“9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso 
na Justiça Trabalhista da 10ª Região (...)” 

Leia-se 
“9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, 

interposta perante a 15ª Vara do Trabalho do Distrito Federal (...)” 

b) considerar prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT em face do Acórdão nº 4.604/2021-2ª Câmara, por perda de objeto; 

c) dar ciência da presente deliberação ao Presidente e ao Diretor do Departamento Jurídico 
Contencioso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, informando que o presente Acórdão 
pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-005.792/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Erika Aparecida de Oliveira Silva Mota (022.381.591-85); Samantha Soterio Braga 

Martins (421.383.962-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: Thiago Araújo Loureiro (28.724/OAB-DF) e Marlei Rocha de Souza 

(41.464/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3270/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos que tratam de ato de admissão da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos - ECT. 

Considerando que o TCU apreciou o ato por meio do Acórdão nº 4.605/2021-2ª Câmara. 

Considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT opôs embargos de declaração 
contra a referida decisão. 

Considerando a óbvia ocorrência de erro material no Acórdão nº 4.605/2021-2ª Câmara, quando 
determinou à ECT que acompanhasse os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-
10-0015, em curso na Justiça trabalhista da 10ª Região, havendo sido registrado “Ação Civil Pública 

0000059-10.2016.5.10.0006”, referente à Caixa Econômica Federal. 
Considerando que existem inúmeros casos idênticos ao ora analisado e que a ECT já recebeu diversas 

notificações de acórdãos registrando em seu corpo a notória Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-
10-0015. 

Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus 

Eduardo de Vries Marsico (peça 37), a seguir transcrito: 
“Examina-se, nesta fase, embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT em face do Acórdão nº 4605/2021-2ª Câmara, sob o fundamento da ocorrência de 
obscuridade no acórdão embargado, eis que veiculou determinação a ela endereçada de acompanhamento 
de ação civil pública de interesse da Caixa Econômica Federal. 

Encaminhados os autos à Sefip, a unidade técnica pronunciou-se, em síntese, pelo conhecimento e 
acolhimento dos embargos, por entender que a ação civil pública mencionada no acórdão realmente não se 

refere à ECT. 
Feito o sucinto relato do necessário, passamos a nos manifestar em atenção à honrosa solicitação de 

audiência feita pelo E. Ministro Antonio Anastasia, nos termos do despacho que compõe a peça 36. 
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Consoante a doutrina, os embargos de declaração não se prestam, em regra, para reformar a sentença, 

sendo uma espécie sui generis de recurso (há quem nem mesmo reconheça essa natureza recursal) a fim de 
corrigir e/ou integrar decisão que contenha, em seu bojo, omissão, contradição ou obscuridade. 

A essência do requisito de obscuridade, a justificar a correção da decisão pela via dos embargos de 
declaração - caso que aqui nos interessa -, consiste na hipótese de redação insuficientemente clara da 
deliberação, de modo a dificultar ou impossibilitar a sua compreensão e interpretação. 

Pois bem, o caso sob exame trata-se de mais um processo de admissão de pessoal da ECT referente 
ao concurso público realizado com base no Edital 11/2011-ECT, sobre o qual a Corte de Contas já teve a 

oportunidade de se manifestar inúmeras vezes, adotando entendimento de negar registro aos atos de 
admissão praticados após a validade do concurso com base na prorrogação determinada por força da Ação 
Civil Pública 001035-92-2013-5-10-0015. Nessas circunstâncias, sem embargo de negar registro aos 

mencionados atos, o TCU deixa de determinar a adoção de providências para a cessação do vínculo 
empregatício dos interessados, determinando, todavia, o acompanhamento da aludida ação civil pública, a 

qual ainda não transitou em julgado. 
Registre-se, ademais, não se tratar de determinação inédita à ECT, pois essa entidade já recebeu um 

sem-número de notificações de acórdãos com idêntico teor ao do ora embargado, registrando em seu corpo 

a já tão familiar - tanto ao TCU quanto à própria ECT - Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, 
proposta perante a 15ª Vara do Trabalho do Distrito Federal. 

Desse modo, parece-nos que a singela falha ocorrida no acórdão, consistente na indicação de ação 
civil pública estranha à ECT, não se prestou nem mesmo a dificultar a compreensão da determinação 
expedida pelo Tribunal, pois (i) trata-se evidentemente de mero equívoco na referência da numeração da 

ação civil pública; e (ii) a ECT já tem conhecimento preciso da ação civil pública que deve acompanhar, 
em razão de várias outras determinações a ela expedidas com esse mesmo teor, decorrentes de admissões 

realizadas no âmbito do mesmo concurso público. 
Pelo exposto, fortes na convicção de que a falha identificada consubstancia mera inexatidão material, 

a reclamar a sua correção de ofício pela Corte, nos termos da Súmula TCU nº 145, manifestamo-nos, com 

as devidas vênias à unidade técnica, por que o Tribunal: 
a) promova, de ofício, com fulcro na Súmula TCU nº 145, o apostilamento do Acórdão 

nº 4605/2021-2ª Câmara, de modo retificar a sua redação nos moldes a seguir: 
Onde se lê: 
“9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região (...)” 
Leia-se 

“9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em curso 
na Justiça trabalhista da 10ª Região (...)” 

b) julgue prejudicados os embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT em face do Acórdão nº 4605/2021-2ª Câmara; 
c) dê ciência da deliberação que vier a ser proferida aos interessados e à Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.” 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, 

alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado nº 145 da Súmula da Jurisprudência predominante 

do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: 
a) promover, de ofício, o apostilamento do Acórdão nº 4.605/2021-2ª Câmara, de modo retificar a sua 

redação nos moldes a seguir: 
Onde se lê: 
“9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso 

na Justiça Trabalhista da 10ª Região (...)” 
Leia-se 

“9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, 
interposta perante a 15ª Vara do Trabalho do Distrito Federal (...)” 

b) considerar prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos - ECT em face do Acórdão nº 4.605/2021-2ª Câmara, por perda de objeto; 
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c) dar ciência da presente deliberação ao Presidente e ao Diretor do Departamento Jurídico 

Contencioso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, informando que o presente Acórdão 
pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-005.795/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessados: Mario Hashimoto (392.419.981-72); Nazareno Ferreira Silva (717.607.251-53); 

Nilton Cesar dos Santos (471.453.581-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: Thiago Araújo Loureiro (28.724/OAB-DF) e Marlei Rocha de Souza 
(41.464/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3271/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste 

do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes , 
Francisco Vieira Paiva e José Sydrião de Alencar Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação 

dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/170 , firmado entre o BNB e Abes, e que tinha por objeto 
“mostra fotográfica das bacias hidrográficas do Ceará módulo: Aracoiaba, visando promover uma 
exposição fotográfica que apresente as políticas públicas, iniciativas, tecnologias, projetos e soluções para 

a gestão das águas, com modelos práticos de uso, reuso e não-uso da água, de forma sustentável e 
socialmente responsável e as eventuais falhas no consumo de água que requerem correção e as 

consequências da não correção da rota de consumo exploratório desse recurso natural”. 
Considerando que o houve a execução parcial do convênio, reconhecida pelo próprio BNB (peça 24); 
Considerando que o plano de trabalho não detalha os custos unitários de cada meta, nem sequer 

apresenta qualquer outro detalhamento de custos unitários da composição do projeto, restando, assim, 
impossível a quantificação do valor da parcela possivelmente não executada do objeto (peça 2); 

Considerando o baixo valor do convênio e que há carência de pressuposto para o seu desenvolvimento 
válido e regular; 

Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial e pela representante do Ministério Público junto ao TCU (peças 83 a 85 e 86); 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

com fulcro nos arts. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: 
a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu 

desenvolvimento válido e regular e a título de racionalização administrativa e economia processual, com 

fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU; e 
b) dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, informando-os que 

a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-000.162/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Eng Sanitária e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); 

Francisco Vieira Paiva (122.887.483-20); Jose Sydriao de Alencar Junior (081.199.703-06). 
1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 3272/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do 

Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado nº 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribuna l 
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de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 

1076/2022 - 2ª Câmara, Sessão de 15/3/2022, Ata nº 6/2022, relativamente os itens 9.2 e 9.5, e promova o 
apostilamento dos referidos itens, para que: 

Onde se lê: “9.2 (...) fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribuna l, 
o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, 
“a”, da citada lei, c/c o art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU:” 

Leia-se: “9.2 (...) fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o 
recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, “a”, da citada 

lei, c/c o art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU:” 
Onde se lê: “9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 

8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 

parcelas, incidindo, sobre cada parcela,” (...) 
Leia-se: “9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, 

de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, 
incidindo, sobre cada parcela,” (...) 

Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente 
Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-000.230/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Adilson de Jesus Santos (148.893.585-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3273/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Embargos De Declaração opostos por Luiza 

Coutinho Macedo contra o Acórdão 3.058/2019-TCU-2ª Câmara, que conheceu de recurso de 
reconsideração interposto contra o Acórdão 6.309/2018-TCU-2ª Câmara, para, no mérito, dar-lhe 
provimento parcial; 

Considerando que, conforme dispõe o art. 287, caput, do RI/TCU, os embargos de declaração devem 
ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o 

embargante, além de alegar, apontar a obscuridade, omissão ou contradição que pretende impugnar no 
corpo da decisão; 

Considerando que, segundo bem esclarecido pela Secretaria de Recursos (peça 58), “No caso em 

exame, embora a embargante, preliminarmente, defenda a tempestividade e o cabimento de aclaratórios 
visando a correção de omissões, contradições e obscuridades (Peça 54, p. 2-4), não aponta ou defende, ao 

longo dos embargos, os mencionados vícios”, sendo que “sua argumentação é no sentido de defender o 
afastamento da responsabilidade imputada (Peça 54, p. 10-22)”; 

Considerando que, de fato, a pretensão da embargante é rediscutir o mérito do processo, já 

amplamente debatido por esta Corte de Contas, sendo que tal questão não se mostra possível na via estreita 
dos embargos declaratórios; 

Considerando os pareceres uniformes lançados no âmbito da Secretaria de Recursos (peças 58 a 60), 
com proposta de não conhecimento dos embargos de declaração; 

Considerando que a peça interposta não atende aos requisitos específicos de admissibilidade para a 

modalidade recursal pretendida; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo relator, em: 
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a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiza Coutinho Macedo contra o Acórdão 

3.058/2019-TCU-2ª Câmara, por não atenderem aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no 
art. 34 da Lei 8.443/1992 e no artigo 287 do RI/TCU; 

b) dar ciência à recorrente do teor da presente deliberação. 
1. Processo TC-005.275/2014-8 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL) 

1.1. Apensos: 028.558/2016-2 (SOLICITAÇÃO). 
1.2. Responsável: Luiza Coutinho Macedo (576.740.193-49). 

1.3. Recorrente: Luiza Coutinho Macedo (576.740.193-49). 
1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA. 
1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial (SecexTCE). 

1.9. Representação legal: Leonardo Bringel Vieira (14292/OAB-MA) e outros, representando Luiza 

Coutinho Macedo. 
1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3274/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do 

Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado nº 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribuna l 

de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 
1659/2021 - 2ª Câmara, Sessão de 2/2/2021, Ata nº 2/2021, relativamente os itens 9.2 e 9.6, e promover o 

apostilamento dos referidos itens, para que: 
Onde se lê: “9.2 (...) fixando- lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o 

recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 

“a”, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU:” 
Leia-se: “9.2 (...) 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 do 
TCU:” 

Item 9.6:  
Onde se lê: “9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da 

Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em 
até 36 parcelas,” (...) 

Leia-se: “9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, 

de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas,” (...) 
Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos 

autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente 
Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-028.625/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Apensos: 042.585/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 
1.2. Responsáveis: Geraldo Francisco de Morais (061.098.531-00); José Antônio Lima Ferreira 

(462.975.962-04). 
1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia - PA. 
1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.7. Representação legal: não há. 
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3275/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do 
Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado nº 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribuna l 

de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material no Texto do 
Acórdão 1592/2022 - 2ª Câmara, Sessão de 5/4/2022, Ata nº 9/2022, relativamente, para que: 

Onde se lê: “(...) Expedir quitação de dívida ao Sr. Pio Penna Filho (CPF 525.707.116-91), ante o 

recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 2593/2020-TCU-2ª Câmara, Ata 27/2021- 2ª 
Câmara, Sessão: 3/8/2021 (...);” 

Leia-se: “(...) Expedir quitação de dívida ao Sr. Pio Penna Filho (CPF 525.707.116-91), ante o 
recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 9957/2021 - 2ª Câmara, Ata 9/2022, Sessão de 
5/4/2022 (...)” 

Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos 
autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente 

Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-033.295/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Pio Penna Filho (525.707.116-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Ministé r io 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Diego Canedo Alves (43.229/OAB-DF) e Gislaine Sousa do Lago Teixeira 
(43.778/OAB-DF), representando Pio Penna Filho. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3276/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste 

do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes , 
Francisco Vieira Paiva e José Sydrião de Alencar Junior em razão de não comprovação da regular aplicação 

dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/172 (peça 4), firmado entre o BNB e Abes, e que tinha por 
objeto “primeira reunião dos CBH/CGSH do estado do Ceará”, visando fornecer apoio logístico na 
realização da 1ª Reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos 

no Estado do Ceará, Módulo: Arneiroz, Maio/2012 ”. 
Considerando que o próprio BNB reconhece a execução parcial do convênio (peça 21); 

Considerando a impossibilidade de se detalhar o custo unitário das partes não executadas, tendo em 
vista que o plano de trabalho aprovado não apresenta esse detalhamento (peça 2); 

Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial e pela representante do Ministério Público junto ao TCU (peças 71 a 73 e 75); 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

com fulcro nos arts. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: 
a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu 

desenvolvimento válido, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; e 

b) dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, informando-os que 
a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-046.891/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Eng Sanitária e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); 

Francisco Vieira Paiva (122.887.483-20); Jose Sydriao de Alencar Junior (081.199.703-06). 

1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3277/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste 

do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Científica de Estudos Agrários - Aceg, Luiz Antonio 
Maciel de Paula, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez , Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira 
Farias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/052 

(peça 4), firmado entre o BNB e Aceg, e que tinha por objeto “cultivo de morango sob tecnologias de 
resfriamento ambiental e doses de biofertilizante no litoral cearense”, visando avaliar os efeitos de 

diferentes tecnologias de resfriamento e de doses de biofertilizante na produção e pós-colheita do 
morangueiro, em ambiente protegido. Pretendeu-se também gerar tecnologia para ser difundida sobre o 
manejo do morangueiro nas condições edafoclimáticas da região litorânea do estado do Ceará. 

Considerando que o convenente executou 5 das 6 metas estabelecidas e que essas metas geraram 
benefícios para a sociedade (peça 16); 

Considerando que a meta não executada não prejudicou o alcance das demais metas realizadas, pois 
tratava-se de uma meta independente das demais, qual seja, conscientizar pelo menos 50 agricultores da 
região metropolitana de Fortaleza a reduzirem o uso de agroquímicos; 

Considerando a impossibilidade de se detalhar o custo unitário da meta não executada, tendo em vista 
que o plano de trabalho aprovado não apresenta esse detalhamento (peça 3); 

Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial e pela representante do Ministério Público junto ao TCU (peças 84 a 86 e 88); 

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

com fulcro nos arts. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: 
a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu 

desenvolvimento válido e regular e a título de racionalização administrativa e economia processual, com 
fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU; e 

b) dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, informando-os que 

a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-047.470/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Fernando 
Felipe Ferreyra Hernandez (208.324.943-72); Jesualdo Pereira Farias (112.745.143-04); Luiz Antônio 
Maciel de Paula (161.415.123-72); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 

1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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 3278/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de 
Monitoramento do subitem 9.4.3 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário, Sessão ordinária de 20/11/2019, 
da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, que apreciou o TC 028.883/2016-0, atinente à prestação de 

contas do exercício de 2015 da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com fundamento nos 
arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, 

ACORDAM em: 
a) considerar cumprido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública o subitem 9.4.3 do Acórdão 

2786/2019-TCU-Plenário; 

b) dar ciência à Secretaria Nacional do Consumidor, com fundamento no art. 9º, inciso I, da 
Resolução-TCU 315, de 2020, que as contratações de consultorias na modalidade “produto”, realizadas no 

curso de projetos de cooperação técnica com organismos internacionais, devem atender aos princípios de 
publicidade, transparência e controle, conforme critérios definidos no subitem 9.3.4 do Acórdão 2786/2019-
TCU-Plenário; 
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c) apensar estes autos ao processo originador (TC 028.883/2016-0), nos termos do art. 36 da 

Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; e 
d) informar à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Secretaria Nacional do Consumidor do 

presente Acórdão, e informar que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico 
www.tcu.gov.br/acordao. 

1. Processo TC-026.145/2020-0 (MONITORAMENTO) 

1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 
1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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

(SecexDefes). 

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

ACÓRDÃO Nº 3279/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.171/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ivo Escudeiro Goncalves (240.184.499-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

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 3280/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação 
Universidade de Brasília em benefício do Sr. Eduardo Freitas da Silva, submetido a este Tribunal para fins 
de registro; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pelo pagamento de algumas das seguintes rubricas, que devem ser absorvidas na estrutura remuneratór ia 

dos servidores públicos federais (ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, 
conforme o caso): a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP 
de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); 

d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 95.689/1988, 
concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e 

técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; f) 
percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 
e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; g) 

vantagem de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de 
reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e h) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente 

para proventos de aposentadoria e pensão civil; 
Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de 

acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido 

percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 
26/11/2014); 

Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o 
pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha 
exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); 
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Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); 
Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam 

indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a 
reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que 
serviu de referência ao julgado (Acórdãos 1.614/2019 - Plenário e 12.559/2020 - 2ª Câmara); 

Considerando que a despeito de restar configurada a eventual ilegalidade na correspondente parcela 
como URP, mas estando a aludida parcela sob os efeitos de decisão liminar concedida pelo Supremo 

Tribunal Federal no MS 26.156, o TCU deve deixar de determinar a imediata cessação dos correspondentes 
pagamentos; 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; 
Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator Ministro Walton 

Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro 

mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a 
ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 

desta Corte de Contas; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 

39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Eduardo 
Freitas da Silva e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das 

quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da 
Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta 
deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.898/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Eduardo Freitas da Silva (184.182.101-25). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
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. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, que: 
1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos do MS 26.156 em tramitação perante o STF e, a partir da 

superveniente decisão judicial final desfavorável ao Sr. Eduardo Freitas da Silva, adote as providências 
cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, fazer 
cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora considerado ilegal, sob pena de 

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

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

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3281/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Neliedja Rocha 
Lima, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro; 
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Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de 
"quintos/décimos", uma vez que houve a concessão de reajustes irregulares da referida parcela, tal como 

em outros processos de aposentadorias deferidas pela Câmara dos Deputados; 
Considerando que os "quintos/décimos" incorporados até a edição da Lei 9.527/1997, de acordo com 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devem ser atualizados conforme os critérios adotados para 

a revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, pois desde então ostentam natureza de 
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.516.357 - RS. 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/6/2018) ; 
Considerando que a Lei 13.323/2016, que reajustou a remuneração dos servidores da Câmara dos 

Deputados e disciplinou o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se 

caracteriza como uma lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; 
Considerando que, nos casos em que detectado o reajuste indevido da parcela de "quintos/décimos" 

pela Lei 13.323/2016, este Tribunal tem determinado à Câmara dos Deputados que promova o ajuste nas 
parcelas de "quintos/décimos" para que voltem a refletir os valores anteriores à vigência daquele diploma 
legal (Acórdãos 3.538, 6.278 e 10.240, todos de 2021, da Primeira Câmara e de relatoria do ministro Vital 

do Rêgo; e 6.857/2021 - Segunda Câmara, relator ministro Raimundo Carreiro) ; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Neliedja Rocha Lima 
e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de 

boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e 
expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-009.523/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Neliedja Rocha Lima (152.492.391-53). 
1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações: 
1.7.1. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação 

deste Acórdão, adote as seguintes providências: 

1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, 
sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, 

do Regimento Interno/TCU; 
1.7.1.2. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos após a edição da Lei 

13.323/2016, para que volte a corresponder à quantia vigente antes do advento da referida norma; 

1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 

valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 
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1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da interessada e promova seu cadastro 

no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada neste processo, devendo ser submetido a este 
Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

ACÓRDÃO Nº 3282/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar  
prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, por perda 

de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.559/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Maria Odette de Goes Baltar (099.663.237-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 3283/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.174/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Manoel Teixeira Barbosa (CPF 239.603.881-87). 

1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - DPF. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 3284/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.980/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Assis Dantas Pires (CPF 040.753.402-44). 

1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador 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 3285/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-004.492/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Ermelinda Pastor dos Santos (CPF 291.532.551-00); Hermani Lucia Valino Pessoa 

(CPF 142.402.828-02); Iracema de Almeida Mendes (CPF 047.141.796-32); Irandi Ferreira de Oliveira 
(CPF 000.999.797-05); Regina Lucia Valino Pessoa (CPF 066.555.708-67) e Sandra Lucia Valino Pessoa 
(CPF 667.493.288-49). 

1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

ACÓRDÃO Nº 3286/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 5º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, além do 
art. 7º, I, da Resolução TCU nº 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação 

para fins de registro, do ato de concessão de pensão militar relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante 
da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento da interessada, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.982/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Maria Aparecida Lopes da Silva (CPF 693.867.907-00). 

1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador 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 3287/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Pedro Paulo Boulhosa Tavares 

(falecido), como então prefeito de Ponta de Pedras - PA (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação 
da regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 336.072,00 no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2009; 

Considerando que, a partir do Relatório de Tomada de Contas Especial n.º 104, de 2017 (Peça 8, p. 
110-117), o tomador de contas assinalou a cogitada responsabilidade em desfavor de Pedro Paulo Boulhosa 

Tavares sob o valor original de R$ 155.350,12 diante das supostas irregularidades na prestação de contas e 
na execução dos recursos recebidos por meio do PNAE-2009; 

Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE teria promovido a citação do aludido gestor para 

apresentar a sua defesa ou recolher o correspondente débito sob o valor original de R$ 155.322,92 em 
função da inexistência da documentação comprobatória sobre as despesas realizadas e sobre a distribuição 

dos gêneros alimentícios às unidades escolares no âmbito do referido programa; 
Considerando, contudo, que a unidade técnica teria informado que o referido responsável teria 

falecido em 31/7/2020 (Peças 23 e 26, p. 2), tendo o óbito ocorrido, então, após a instauração da presente 
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TCE, mas antes da citação do gestor(Peça 21), e, dessa forma, o longo lapso temporal em treze anos, desde 

as cogitadas falhas no exercício de 2009, comprometeria o exercício da ampla defesa pelos sucessores do 
responsável (falecido), cabendo o arquivamento do presente feito em face da ausência dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 
Considerando, enfim, que, após a análise do feito (Peças 39 a 41), a unidade técnica teria proposto o 

arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 201, § 3º, e 212 do RITCU, ante 

a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o 
MPTCU anuído à referida proposta da Secex-TCE (Peça 42); 

Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de 
decidir e, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, deve promover o 
arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 

do RITCU; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, e 212 do Regimento Interno do TCU, 
aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas 
especial, sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por 

ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com 
o parecer da unidade técnica, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste 

Acórdão: 
1. Processo TC-000.099/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Pedro Paulo Boulhosa Tavares (falecido - CPF 069.106.102-53). 

1.2. Entidade: Município de Ponta de Pedras - PA. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos 
sucessores do gestor indicado no item 1.1 

ACÓRDÃO Nº 3288/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa 

Econômica Federal (Caixa) em desfavor, originariamente, de Wagner Pereira Novaes, como então prefeito 

de Itiruçu - BA (gestão: 2001-2004), diante da não execução do objeto pactuado por meio do Contrato de 
Repasse nº 139.780-66/2002 celebrado pela Caixa, como mandatária da União representada pelo Ministér io 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para a execução da 1ª etapa na construção do parque 
agropecuário no aludido município; 

Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 7.494/2015 teria sido prolatado pela 2ª  Câmara do 

TCU nos seguintes termos: 
“(...) 9.1. considerar revéis os Srs. Antônio Agostinho dos Santos e Erasmo Carlos Elias Cerqueira, 

nos termos do § 3º, do art. 12, da Lei 8.443, de 16 d julho de 1992; 
9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Agostinho dos Santos, Erasmo Carlos Elias 

Cerqueira e Wagner Pereira Novaes, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e no art. 19, 

caput, da Lei nº 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, 
atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo 

recolhimento, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o 
recolhimento das referidas importâncias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, 
alínea ‘a’, da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU (RITCU): 

Valor - R$ Data 

4.000,00 24/12/2003 

52.120,00 24/12/2004 
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9.3. aplicar aos Srs. Antônio Agostinho dos Santos, Erasmo Carlos Elias Cerqueira e Wagner Pereira 

Novaes a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribuna l, 

o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma 
da legislação em vigor; 

9.4. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e no art. 217 do RITCU, o 

parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, 
caso requerido, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no 

vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU); 
9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 

nº 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações; e 

9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 
fundamenta, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, 

de 1992.”; 
Considerando que Wagner Pereira Novaes opôs os seus embargos em face do Acórdão 7.494/2015-2ª 

Câmara, tendo eles sido conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão 4.939/2016-TCU-2ª Câmara, mas 

o aludido responsável teria oposto os seus embargos em face do Acórdão 4.939/2016-TCU-2ª Câmara, não 
tendo eles sido sequer conhecidos por meio do Acórdão 5.946/2016-2ª Câmara, e, assim, teriam sido 

recebidos como mera petição acostada à Peça nº 115 para lhe negar o eventual seguimento, nos termos do 
art. 287, § 6º, do RITCU; 

Considerando que o Acórdão 10.122/2017 teria sido, ainda, prolatado pela 2ª Câmara do TCU para 

conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Wagner Pereira 
Novaes contra o aludido Acórdão 7.494/2015-TCU-2ª Câmara, ao passo que os embargos de declaração 

opostos pelo aludido responsável em face desse Acórdão 10.122/2017-2ª Câmara teriam sido, adiante, 
conhecidos para, no mérito, serem rejeitados por meio do Acórdão 4.056/2018-TCU-2ª Câmara; 

Considerando que, mais à frente, o Acórdão 4.943/2018 teria sido prolatado pela 2ª Câmara do TCU 

para retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4.056/2018-TCU-2ª Câmara, ao passo que o Acórdão 
10.659/2018-TCU-2ª Câmara teria modificado o Acórdão 7.494/2015-2ª Câmara; 

Considerando, ademais, que o Acórdão 142/2020 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU para 
conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso de revisão interposto por Wagner Pereira Novaes contra 
o aludido Acórdão 7.494/2015-TCU-2ª Câmara, ao passo que os embargos de declaração opostos pelo 

aludido responsável em face desse Acórdão 142/2020-Plenário teriam sido conhecidos para, no mérito, 
serem rejeitados pelo Acórdão 1.761/2020-TCU-Plenário; 

Considerando que, após a tentativa de notificação do aludido Acórdão 1.761/2020-TCU-Plenário, a 
unidade técnica teria constatado o falecimento de Erasmo Carlos Elias Cerqueira em 1º/8/2021, como 
demonstrado pela certidão de óbito à Peça 250, figurando a informação, contudo, de que o aludido 

responsável não teria deixado bens, nem os eventuais sucessores, e não teria sido localizado o eventual 
inventário judicial ou extrajudicial em nome do responsável (falecido), não subsistindo, tampouco, o 

eventual benefício previdenciário por ele instituído (Peça 255); 
Considerando que, às Peças 259-260, a Secex-TCE teria proposto a revisão de ofício sobre o aludido 

Acórdão 7.494/2015-TCU-2ª Câmara para tornar insubsistente a multa aplicada em desfavor de Erasmo 

Carlos Elias Cerqueira, já que teria falecido antes do trânsito em julgado do aludido acórdão, sem prejuízo 
do arquivamento da presente TCE em relação ao referido responsável, por ausência dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo sobre ele; 
Considerando, todavia, que o MPTCU teria divergido dessa proposta (Peça 261), ao verificar que 

Erasmo Carlos Elias Cerqueira teria falecido após o trânsito em julgado do acórdão destinado a condená-

lo em débito e multa, até porque ele teria sido validamente notificado sobre os Acórdãos 10.122/2017, 
4.056/2018 e 4.943/2018, da 2ª Câmara, em 6/8/2018 (Peças 173 e 178), tendo o Parquet especial destacado 

que o recurso de revisão interposto por Wagner Pereira Novaes contra o Acórdão 7.494/2015-2ª Câmara 
não contaria com o eventual efeito suspensivo e, desse modo, deveria ser aplicado o art. 3º, § 1º, da 
Resolução TCU n.º 178, de 2005, para a constituição do processo de cobrança executiva em desfavor dos 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71391166.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 124 | Quinta-feira, 07/07/2022 114 

eventuais sucessores do responsável (falecido), se existentes, não sendo, assim, adequada a proposta para a 

revisão de ofício sobre o Acórdão 7.494/2015-2ª Câmara; 
Considerando, então, que o MPTCU teria sugerido o retorno do presente processo à unidade técnica 

para a adoção das medidas necessárias em prol da subsequente cobrança executiva das dívidas fixadas pelo 
Acórdão 7.494/2015-TCU-2ª Câmara, com a retificação pelo Acórdão 10.659/2018-2ª Câmara e pelo item 
9.2 do Acórdão 142/2020-Plenário; 

Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer do Parquet especial a estas razões de 
decidir com vistas, desse modo, a promover o célere prosseguimento do presente feito; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “c” do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução n.º 246, de 2011, em promover o pronto retorno do presente processo à unidade técnica para 

a adoção das medidas necessárias em prol da subsequente cobrança executiva das dívidas fixadas pelo 
Acórdão 7.494/2015-TCU-2ª Câmara, com a retificação pelo Acórdão 10.659/2018-2ª Câmara e pelo item 

9.2 do Acórdão 142/2020-Plenário, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, 
além de, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 
1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-002.325/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Antônio Agostinho dos Santos (CPF 094.747.575-34); Erasmo Carlos Elias 

Cerqueira (falecido - CPF 402.052.585-49); Wagner Pereira Novaes (CPF 274.354.405-82). 
1.2. Entidade: Município de Itiruçu - BA. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

1.6. Representação legal: Jutahy Magalhães Neto (OAB-DF 23.066), entre outros, representando 
Wagner Pereira Novaes. 

1.7. Providência: promover, por intermédio da unidade técnica e do MPTCU, o célere prosseguimento 

deste feito em prol da efetiva cobrança executiva das dívidas fixadas pelo Acórdão 7.494/2015-TCU-2ª 
Câmara, com a retificação pelo Acórdão 10.659/2018-2ª Câmara e pelo item 9.2 do Acórdão 142/2020-

Plenário. 

ACÓRDÃO Nº 3289/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada por força do 

Acórdão 2.330/2014 proferido pela 2ª Câmara do TCU, no bojo do TC 014.980/2010-0, diante do 
superfaturamento apontado, no Fiscobras-2010, sobre o Contrato n.º 03 002/2009 firmado entre o Dnit e a 

Delta Construções S.A. para a realização das obras de restauração na BR-116-CE; 
Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 2.330/2014 (Peça 1) teria sido prolatado pela 2ª 

Câmara do TCU nos seguintes termos: 

“(...) 9.1. converter o presente processo de auditoria em processo específico de tomada de contas 
especial, nos termos do art. 47 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 41, caput e § 1º, da 

Resolução TCU nº 259, de 7 de maio de 2014, em decorrência do superfaturamento verificado no 
Contrato nº 03 002/2009, firmado entre o Dnit e a empresa Delta Construções S/A e cujo objeto consistia 
na realização de obras de restauração na BR-116/CE, anexando-se ao novo processo, por pertinência, as 

Peças nos 1 a 9, 22, 23, 25 e 51 a 55 destes autos; 
9.2. determinar a citação solidária do Sr. Marcílio de Sá Batista (CPF: 389.391.424-20), engenhe iro 

do Dnit, da empresa Delta Construções S/A (CNPJ: 10.788.628/0001-57), signatária do 
Contrato nº 03 002/2009, e dos dirigentes do Dnit signatários do Contrato nº 03 002/2009, incluindo os 
membros da Comissão de Aprovação de Projeto e os membros da Comissão de Licitação do Dnit, com 

fundamento nos arts. 10, § 1º e 12, incisos I e II, da Lei nº 8.443, de 1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do 
RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres 

do Tesouro Nacional as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de 
mora, calculados a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade as 
quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor: 
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Data Natureza Valor (R$) 

15/9/2009 débito 37.286,05 

24/9/2009 débito 60.228,00 

20/10/2009 débito 18.914,45 

1º/12/2009 débito 14.055,73 

9/12/2009 débito 142.820,58 

14/1/2010 débito 194.931,81 

10/3/2010 débito 482.649,20 

23/3/2010 débito 55.194,14 

12/5/2010 débito 435,80 

12/5/2010 débito 148,10 

8/6/2010 débito 2.266,83 

8/7/2010 débito 34,52 

4/8/2010 débito 65,73 

4/8/2010 crédito 627.136,04 

9.3. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes: 
9.3.1. apure os valores eventualmente superfaturados no Contrato nº 03 410/2009 em decorrência do 

sobrepreço na aquisição de material betuminoso (CAP-60/60 c/ polímero; RR-2C c/ polímero; CM-30 e 

RR-1C), conforme apontado no relatório de auditoria realizada pelo TCU (Peça nº 30, p. 6-29), identifique 
os responsáveis e adote as providências cabíveis para ressarcir o erário, caso se comprove o 

superfaturamento, fazendo-se valer dos meios que julgar mais convenientes, a exemplo da instauração do 
processo de tomada de contas especial, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, a 
comprovação das medidas adotadas; 

9.3.2. apure as falhas relacionadas com o pagamento indevido de despesas relativas à instalação do 
canteiro de obras, previstas no Contrato nº 03 607/2009, identificando os custos incorridos com a eventual 

locação de imóveis para esse fim e adotando as providências cabíveis para ressarcir o erário, caso o valor 
gasto seja inferior aos valores pagos à empresa, podendo-se valer dos meios que julgar mais convenientes, 
a exemplo da instauração do processo de tomada de contas especial, e encaminhando a este Tribunal, no 

prazo de 90 (noventa) dias, a comprovação das medidas adotadas; 
9.3.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Deusimar Bezerra Lima 

(CPF: 110.337.623-34) e Josidan Gois Cunha (CPF: 059.960.823-49), aplicando-lhes, individualmente, a 

multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribuna l 

(art. 214, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro 
Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 

9.4. autorizar, desde já, com amparo no art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e no art. 217 do RITCU, o 

parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, 
caso requerido, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no 

vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do RITCU); 
9.5. caso não atendidas as notificações, autorizar, desde logo, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.443, 

de 1992, o desconto das dívidas na remuneração dos servidores, observado o disposto no art. 46 da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sem prejuízo de autorizar, desde já, a cobrança judicial das 
dívidas, caso não seja possível promover o aludido desconto; 

9.6. determinar à Secex/CE que constitua dois processos apartados para exame das irregularidades 
apontadas nos contratos abaixo indicados (juntando a eles os respectivos relatórios da CGU e alertando que 
os autos devem tramitar em caráter de sigilo): 
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Contratos de execução de obras Contratos de supervisão vinculados 
Relatório da CGU 

Número Empresa contratada Número Empresa contratada 

03 002/2009 Delta Construções S/A 03 013/2009 Consultora de Engenharia HSZ Ltda. Peça nº 10 

03 410/2009 Delta Construções S/A 03 881/2009 JBR Engenharia Ltda. Peça nº 56 

9.7. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Marcos Fábio Porto de Aguiar, Dumont 
Gonçalvez Mota, Sebastião Coriolano de Andrade, Arnor Pereira da Silva, Francisco de Assis Aurélio 
Soares e Luiz Antônio Pagot, eximindo-os da responsabilidade pelas irregularidades que ensejaram as suas 

audiências nestes autos; e 
9.8. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 

fundamenta, ao Ministério dos Transportes, informando-o sobre a adoção da medida contida no item 9.1 
deste Acórdão, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RITCU”; 

Considerando que Dumont Gonçalves Mota foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do 

Ofício 14265/2022-TCU/Seproc (Peça 123), tendo a ciência do expediente ocorrido em 26/4/2022 (Peça 
125); 

Considerando que, por intermédio do seu advogado (Antônio Silvino Moraes - OAB/CE 3.493) em 
10/5/2022, Dumont Gonçalves Mota compareceu à Peça 135 e solicitou o acesso ao processo, sem prejuízo 
de “ao mesmo tempo pedir a decretação da PRESCRIÇÃO PUNITIVA, com o encerramento do feito em 

decorrência do tempo decorrido”; 
Considerando, ainda, que Dumont Gonçalves Mota solicitou a prorrogação, por mais 60 (sessenta) 

dias, do prazo fixado para a apresentação das alegações de defesa, ao ter, para tanto, apresentando a seguinte 
motivação: “Alternativamente, no caso de não aceita a prescrição, que seja concedida ao Defendente 
prorrogação do prazo por 60 dias para o exercício constitucional do Contraditório e da mais ampla e 

ilimitada defesa, a ser contados a partir de 11 de maio de 2022, tudo por ser de direito e da mais salutar 
JUSTIÇA”; 

Considerando que, à Peça 139 a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido 

pedido de prorrogação do prazo por mais 60 dias, com o acesso integral ao processo, podendo esse parecer 
ser incorporado a estas razões de decidir; 

Considerando, por fim, que a unidade técnica teria proposto o envio de informação ao responsável no 
sentido de que o pedido sobre a cogitada prescrição punitiva, com o eventual encerramento do feito, será 
somente analisado na emissão do parecer sobre o mérito do presente processo; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 

pela Resolução n.º 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 135 por Dumont Gonçalves 
Mota, por intermédio do seu advogado (Antônio Silvino Moraes - OAB/CE 3.493), para, assim, autorizar 
improrrogável e excepcionalmente a prorrogação do prazo, por 60 (sessenta) dias, para o atendimento às 

determinações proferidas pelo Acórdão 2.330/2014-TCU-2ª Câmara, devendo o novo prazo ser contado em 
estrita sintonia com o RITCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as 

providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 
1. Processo TC-016.029/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Antônio Fernando Barbosa da Silva (CPF 112.470.963-00); Delta Construções 

S.A. (CNPJ 10.788.628/0001-57); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (CNPJ 
04.892.707/0001-00); Dumont Gonçalves Mota (CPF 026.562.563-72); Joaquim Guedes Martins Neto 

(CPF 246.136.573-34); Josidan Góis Cunha (CPF 059.960.823-49); Marcos Fábio Porto de Aguiar (CPF 
357.523.943-68); Marcílio de Sá Batista (CPF 389.391.424-20) e Sebastião Coriolano de Andrade (CPF 
021.823.273-04). 

1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária. 
1.6. Representação legal: 
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1.6.1. Antônio Silvino Moraes (OAB/CE 3.493), entre outros, representando Dumont Gonçalves 

Mota e Josidan Gois Cunha; 
1.6.2. José Alexandre Dantas (OAB/CE 4.883-B), representando Sebastião Coriolano de Andrade; e 

1.6.3. Hélio das Chagas Leitão Neto (OAB/CE 7.855), entre outros, representando Marcos Fábio 
Porto de Aguiar. 

1.7. Providências: 

1.7.1. promover o envio da integral cópia eletrônica do presente processo, com a cópia do presente 
Acórdão e do parecer da unidade técnica, a Dumont Gonçalves Mota, para ciência, informando, ainda, que 

o pedido sobre a cogitada prescrição punitiva, com o eventual encerramento do feito, será somente analisado 
na emissão do parecer sobre o mérito do presente processo a partir das alegações de defesa oferecidas pelos 
responsáveis em conjunto com as alegações apresentadas à Peça 135; e 

1.7.2. promover, por intermédio da unidade técnica, o célere prosseguimento do presente feito. 

ACÓRDÃO Nº 3290/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que, no presente momento, o presente processo trata de monitoramento da 
determinação proferida pelo item 9.4 do Acórdão 1.667/2019-TCU-2ª Câmara, ao apreciar a tomada de 
contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Hildo Hacker Júnior, 

como então prefeito de Tamandaré - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante das irregularidades na 
execução do ajuste e da omissão no dever de prestar contas do Convênio nº 426/2011 (Siconv 762957) 

destinado a “ações de promoção turística” a partir do aporte de recursos federais sob o valor de 
R$ 300.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 14/12/2005 a 15/5/2009; 

Considerando que o referido Acórdão 1.667/2019 foi prolatado pela 2ª Câmara do TCU no seguinte 

sentido: 
“(...) 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa para julgar irregulares as contas do Sr. José 

Hildo Hacker Júnior, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, alínea “a”, e 19, parágrafo único, da Lei nº 8.443, 
de 1992, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei nº 8.443, de 1992, sob o valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de lhe fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para 

que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RITCU), o recolhimento da referida quantia ao 
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 

9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 
o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos 

responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo 
devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 
28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 

9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, o Município de Tamandaré 

- PE promova a restituição do valor equivalente a 95,35% do saldo subsistente junto à conta bancária 
nº 10.803-0, na Agência 3924-1 do Banco do Brasil S.A., em favor do Tesouro Nacional, como saldo 

proporcional remanescente dos valores federais aportados ao Convênio Siconv 762957/2011, devendo 
enviar, nesse mesmo prazo, o respectivo comprovante da restituição ao TCU; 

9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 

9.5.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 
fundamenta, aos seguintes destinatários: 

9.5.1.1. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 
nº 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7º, in fine, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais 
cabíveis; e 

9.5.1.2. ao Ministério do Turismo e ao Município de Tamandaré - PE, para ciência e adoção das 
providências cabíveis em relação, especialmente, ao item 9.4 deste Acórdão; e 

9.5.2. promova o monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.4 deste Acórdão, 
representando ao Tribunal, se necessário.” 
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Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs assinalar o cumprimento da 

aludida determinação; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; 
Considerando, todavia, que não mais subsistiria o objeto para o presente monitoramento, já que o 

Acórdão 1.667/2019-TCU-2ª Câmara teria sido tornado insubsistente pelo Acórdão 479/2022 prolatado 
pela 2ª Câmara do TCU, sob a relatoria do Ministro Augusto Nardes, ao julgar o superveniente recurso de 
reconsideração interposto pelo responsável, tendo o referido recurso sido conhecido para, no mérito, obter 

o provimento em prol do julgamento das contas do responsável pela regularidade, com ressalva, dando-lhe 
a quitação; 

Considerando, desse modo, que o TCU pode passar a promover o arquivamento do presente feito, 
nos termos do art. 169, V, do RITCU; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU, aprovado 
pela Resolução TCU nº 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 

169, V, do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar a providênc ia 
abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-016.168/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EM MONITORAMENTO) 

1.1. Responsável: José Hildo Hacker Júnior (CPF 400.595.294-15). 
1.2. Instituições: Ministério do Turismo e Município de Tamandaré - PE. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Luís Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42.884/OAB-PE) e Bruno de 
Farias Teixeira (23.258/OAB-PE), representando José Hildo Hacker Júnior. 

1.7. Providência: promover o arquivamento do presente feito por intermédio da unidade técnica 
competente, nos termos do art. 169, V, do RITCU. 

ACÓRDÃO Nº 3291/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF), como sucessora da então Fundação Estadual do Norte Fluminense (Fenorte), além de Nelson 
Nahim Matheus de Oliveira como então presidente da Fenorte (gestão: de 8/7/2005 a 1º/1/2007), diante da 
não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 

n.º 913/2001 destinado à ampliação da contribuição da UENF ao desenvolvimento científico e tecnológico 
das regiões Norte e Noroeste Fluminense sob o valor original de R$ 17.047.967,00 pelo aporte de 

R$ 830.000,00 em recursos federais e R$ 16.217.967,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do 
ajuste sido estipulada para o período de 17/12/2001 a 30/6/2006; 

Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 1.095/2022 (Peça 48) teria sido prolatado pela 2ª 

Câmara do TCU nos seguintes termos: 
“(...) 9.1. promover a exclusão de Nelson Nahim Matheus de Oliveira na presente relação processual, 

diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 
9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro; 

9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 
nº 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, para que a Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, ‘a’, do RITCU, o 
recolhimento do correspondente débito em favor da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com a 
atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguinte s 

condições: 

Data da Ocorrência: Valor Original (em R$): 

30/7/2006 615.603,01 
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9.4. informar à entidade responsável indicada no item 9.3 deste Acórdão que a liquidação tempestiva 

do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas 
contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe a quitação, ao passo que, de outra sorte, o não 

recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, 
não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §§ 3º e 4º, do RITCU; 

9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à entidade 

responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo 
devedor, nos termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 

9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes 

destinatários: 
9.6.1. à entidade responsável indicada no item 9.3 deste Acórdão, para ciência e adoção das 

providências cabíveis dentro do prazo assinalado; 
9.6.2. à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência; e 
9.7. promover, por intermédio da unidade técnica, o monitoramento da presente deliberação do 

TCU.” 
Considerando que, após a sua regular notificação, a UENF teria apresentado o documento intitulado 

como “recurso de reconsideração” contra o aludido Acórdão 1.095/2022-TCU-2ª Câmara (Peça 69); 
Considerando, contudo, que, após a análise do feito, o Chefe de Serviço da Serur lançou o seu parecer 

à Peça 72, com a anuência dos respectivos dirigentes da unidade técnica (Peças 73 e 74), no sentido de 

conhecer do aludido documento como mera petição, tendo anotado, para tanto, que não caberia o eventual 
recurso de reconsideração em face do acórdão do TCU pela rejeição das alegações de defesa para a 

subsequente fixação do novo e improrrogável prazo com vistas ao recolhimento do correspondente débito, 
nos termos dos arts. 201, § 1º, 279, caput, e 285, caput, do RITCU, sem prejuízo de receber o respectivo 
documento como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, 

nos termos do art. 279, parágrafo único, do RITCU; 
Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o 

TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 201 e 279 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 

n.º 246, de 2011, em receber, como mera petição, o documento acostado à Peça 69 pela Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, sem prejuízo de tratá-lo como elementos complementares de 

defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos 
pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo 
fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-043.289/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Peticionante: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(CNPJ 04.809.688/0001-06). 
1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (não atuou 
neste momento). 

1.5. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); e Secretaria de Controle Externo de Tomada 
de Contas Especial (Secex-TCE). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Providências: 
1.7.1. promover o prosseguimento do feito com vistas à unidade técnica realizar, assim, a sua análise 

sobre o documento acostado à Peça 69 pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF) como elementos complementares de defesa; e 

1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), para ciência, informando a UENF, contudo, sobre a 
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imperativa necessidade de passar a efetivamente realizar a comprovação do recolhimento parcelado da 

dívida imputada pelo Acórdão 1.095/2022-TCU-2ª Câmara, até porque, diante da eventual análise favoráve l 
da unidade técnica sobre o referido documento acostado à Peça 69, com a subsequente prolação de acórdão 

do TCU pela redução ou extinção da referida dívida, os valores submetidos eventualmente ao aludido 
recolhimento seriam restituídos à UENF. 

ACÓRDÃO Nº 3292/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 
1.7.1 do Acórdão 18.541/2021-TCU-2ª Câmara (Relação n.º 31/2021), no bojo do TC 036.802/2019-0, ao 

apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Associação Nacional dos 
Fiscais Federais do Meio Ambiente (ANFFEMA) sobre os indícios de irregularidade na gestão de recursos 
públicos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); 

Considerando que o referido Acórdão 18.541/2021 foi prolatado pela 2ª Câmara do TCU, na Relação 
n.º 31/2021, pelo seguinte sentido: 

“(...) 1.7. Providências: 
1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora 

representante, para ciência, além do envio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) e à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência e efetiva adoção das anunciadas 
providências para a cobrança das diárias e passagens indevidamente pagas a servidores do Ibama e para a 

realização da auditoria sobre o Contrato n.º 3/2015 destinado ao fretamento de helicópteros monoturbina, 
devendo o Ibama e a CGU informar o TCU sobre o resultado dessas providências no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados a notificação desta deliberação; e 

1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.” 
Considerando que, após a análise final do presente feito, o Auditor Federal Marcelo Cardoso Soares 

lançou o seu parecer conclusivo à Peça 6, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 7 
e 8), no seguinte sentido: 

“(...) HISTÓRICO 

2. O TC 036.802/2019-0 tratou de representação formulada pela Associação Nacional dos Fiscais 
Federais do Meio Ambiente (Anfema) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), relacionadas a diversas 
contratações e atos praticados pela autarquia. 

3. Quanto a isso, instrução à peça 35 do referido processo registrou o seguinte (p. 3-4): 

‘21. Na presente representação, a Associação Nacional dos Fiscais Federais do Meio Ambiente 
(Anfema) alega a ocorrência de uma série de possíveis “desmandos e irregularidades” que teriam sido 

praticadas pelas últimas gestões do Ibama. Contudo, trata-se, em sua maioria, de relatos genéricos, sem o 
apontamento de possíveis irregularidades, além de referência a questões que fogem à competência deste 
Tribunal. Para situações mais específicas, que estariam em tese dentro da competência do TCU, a 

representação não veio acompanhada de indícios concernentes às irregularidades apontadas, conforme 
exige o art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU. 

22. Chamada a apresentar elementos que possibilitassem a apuração sobre a veracidade das 
irregularidades aventadas, a Anfema não se manifestou. Ainda assim, esta unidade técnica realizou 
diligência à CGU e à Auditoria Interna do Ibama buscando mais elementos sobre as alegadas 

impropriedades constatadas em fiscalizações realizadas no Instituto. 
23. No caso dos dois contratos mencionados na representação - Contratos 3/2015 e 48/2018 -, o Ibama 

informa que os trabalhos de auditoria para o primeiro não estão concluídos e que não realizou qualquer 
auditoria no segundo. Desse modo, não foi possível obter elementos que corroborassem as alegações da 
Anfema sobre esses pontos. 

24. Por outro lado, verificou-se que a CGU de fato havia constatado impropriedades na concessão de 
diárias por parte do Ibama. Porém, os documentos encaminhados pelo Controle Interno em resposta à 

diligência realizada demonstram que o Instituto vem tratando adequadamente das impropriedades 
detectadas, não sendo necessária a adoção de medidas adicionais por parte deste Tribunal’; 
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4. Em resposta ao item 1.7.1 do Acórdão 18.541/2021 - TCU - 2ª Câmara, CGU e Ibama 

encaminharam suas manifestações, respectivamente às peças 4 e 5, as quais serão analisadas a seguir. 
EXAME TÉCNICO 

5. Em sua resposta, a CGU reiterou a posição de que as medidas adotadas pelo Ibama foram 
suficientes para o devido ressarcimento ao erário das diárias concedidas irregularmente, mesmo que não 
estivessem totalmente concluídas à época da apuração da representação (TC 036.802/2019-0). Acrescentou 

que a determinação também foi dirigida ao Ibama, cabendo ao Instituto informar sobre o desfecho dos 
processos de ressarcimento, não restando providências adicionais por parte da CGU. 

6. Quanto ao Contrato 03/2015 (locação de helicópteros), foi relatado que: 
‘a avaliação que estava sendo realizada pela Auditoria Interna do Ibama foi interrompida em 2021 

por comprometimento de sua capacidade operacional (falecimento e aposentadoria de servidores). Assim, 

visando atender à determinação do TCU, foi iniciada uma nova auditoria, em abril de 2022, com o objetivo 
de avaliar a conformidade da gestão e fiscalização do Contrato nº 03/2015. Esse trabalho está sendo 

realizado de forma compartilhada entre a CGU e a Auditoria Interna do Ibama e possui previsão de 
conclusão para setembro de 2022 (p. 2)’; 

7. Por sua vez, o Ibama informou que foram abertos 71 processos individuais para ressarcimento de 

eventuais valores pagos indevidamente a título de diárias, totalizando R$ 40.938,16. Até o momento, 
obteve-se a devolução de R$ 7.284,88 (17,8% do total). O Instituto ressaltou que grande parte dos valores 

pendentes de devolução estão abaixo dos valores elegíveis para execução judicial, o que dificulta o êxito 
do processo de ressarcimento dos valores pagos indevidamente. 

8. Em relação à auditoria no Contrato 03/2015, o Ibama apresentou as mesmas informações trazidas 

pela CGU. 
Análise 

9. As informações apresentadas pela CGU e Ibama dão conta de que a cobrança dos valores pagos 
indevidamente a título de diárias já está em curso, não se vislumbrando providências adicionais a serem 
adotadas. Quanto ao Contrato 03/2015, também se encontra em andamento auditoria para avaliar a 

conformidade da sua gestão e fiscalização. A execução da auditoria está sendo compartilhada entre a CGU 
e a Auditoria Interna do Ibama, o que reforça a perspectiva do compromisso institucional com a 

continuidade dos trabalhos até sua devida conclusão. 
10. Dessa forma, entende-se que o item 1.7.1 do Acórdão 18.541/2021 - TCU - 2ª Câmara deve ser 

considerado cumprido. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
11. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo: 

a) considerar como cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 18.541/2021 - TCU - 2ª Câmara; 
comunicar a decisão que vier a ser proferida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama) e à Controladoria-Geral da União (CGU), informando-os que seu inteiro teor 

pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 
b) encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC 036.802/2019-0, nos 

termos do inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 37 da Resolução-TCU 259/2014”; 
Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas 

razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar como “em cumprimento” a determinação proferida 

pelo item 1.7.1 do Acórdão 18.541/2021-TCU-2ª Câmara, diante dos elementos de convicção até aqui 
obtidos neste processo, dispensando o prosseguimento do presente monitoramento, com o envio da 

subsequente ciência preventiva e corretiva ao Ibama; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU aprovado 

pela Resolução nº 246, de 2011, em anotar como “em cumprimento” a determinação prolatada pelo item 
1.7.1. do Acórdão 18.541/2021-TCU-2ª Câmara, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste 

processo, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências 
abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-044.535/2021-0 (MONITORAMENTO) 
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1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente 

(SecexAgroAmbiental). 
1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providências: 

1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos da Resolução n.º 315, 
de 2020, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conclua o 
pleno e efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 18.541/2021-TCU-2ª 

Câmara, devendo o Ibama informar o TCU sobre o efetivo resultado desse cumprimento no prazo de 120 
(cento e vinte) dias contados da presente deliberação; 

1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à 
Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência, e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 

1.7.3. promover o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao 
TC 036.802/2019-0, nos termos do art. 169, I, do RITCU. 

ENCERRAMENTO 
Às 11 horas e 38 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada 

pelo Presidente e homologada pela Segunda Câmara. 

ELENIR TEODORO GONCALVES DOS SANTOS 
Subsecretária da Segunda Câmara 

Aprovada em 01 de julho de 2022. 

AROLDO CEDRAZ 
Na Presidência 
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