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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS BEMQUERER 
 

Processo: 045.016/2020-8 

Natureza: Tomada de Contas Especial 

Órgão/Entidade: Município de Camamu/BA 

DESPACHO 

 Examina-se, nesta oportunidade, novo pedido de prorrogação de prazo para atendimento à 

citação, formulado pela sociedade empresarial Supernutre Comercial Ltda., por meio de seu procurador 

(Peça 95). 

2. Ante as razões expostas pelo requerente e tendo em vista o disposto no art. 183, inciso I, 

alínea d, do Regimento Interno/TCU, concedo a dilação do prazo para o atendimento ao Ofício 

12.380/2022-TCU/Seproc por mais 30 (trinta) dias, a contar da notificação do teor deste Despacho. 

 À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 12 de julho de 2022 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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Processo: 044.630/2021-2 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Entidade: Serviço Social da Indústria -Departamento Regional de 

Minas Gerais - Sesi/MG. 

DESPACHO 

 Ante as razões expostas pela SecexDesenvolvimento, determino, com fundamento no art. 157 

do Regimento Interno/TCU e no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica da 

sociedade empresarial Aliança Comunicação e Cultura Ltda., a fim de que os seus sócios administradores, 

Sra. Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Sr. Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva, respondam pelo dano ao 

erário apurado neste feito, nos termos do subitem 6.1 da instrução precedente (peça 73). 

2.  Deve a unidade especializada, ainda, com fundamento nos arts. 11 e 12, inciso II, da Lei n. 

8.443/1992, realizar a citação solidária dos responsáveis indicados no subitem 6.2 da peça processual acima 

referenciada, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolham o valor apurado nos autos e/ou 

apresentem suas alegações de defesa acerca das ocorrências descritas pelo órgão instrutivo. 

 À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 12 de julho de 2022 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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Processo: 009.393/2022-6 

Natureza: Denúncia 

Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - 

Superintendência Regional do Rio de Janeiro - Conar/RJ 

DESPACHO 

 Ante as razões expostas pela SecexAgroAmbiental e uma vez presentes os requisitos de 

admissibilidade e autuada a presente Denúncia, determino, com fulcro no art. 157 do Regimento 

Interno/TCU e no art. 106, § 7º, da Resolução/TCU 259/2014, o retorno dos autos à mencionada unidade 

técnica, com vistas ao prosseguimento da instrução do feito quanto ao mérito.  

 À SecexAgroAmbiental, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 12 de julho de 2022 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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Processo: 007.906/2022-6 

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade: Departamento Regional do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial no Estado de Pernambuco - Senai/PE e 
Departamento Regional do Serviço Social da Industria no Estado de 
Pernambuco - Sesi/PE. 

DESPACHO 

 Ante as razões expostas pela Selog, autorizo, com fundamento no art. 157 do Regimento 

Interno/TCU, bem como no art. 14 da Resolução/TCU 315/2020, a adoção das medidas indicadas no 

subitem 32.2, alíneas a e b, da instrução precedente. 

 À Seproc, para adoção das providências a seu cargo. 

Brasília, 12 de julho de 2022 

MARCOS BEMQUERER COSTA 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0792/2022-TCU/SEPROC, DE 27 DE MAIO DE 2022 

TC 008.003/2017-3 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ: 12.780.658/0001-42, 
na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 4/2022-TCU-Segunda Câmara, de relatoria do Ministro 

Augusto Nardes, prolatado na sessão de 25/1/2022, que conheceu do recurso interposto e, no mérito, negou-
lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 8036/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro-
Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 28/7/2020, proferido no processo TC 008.003/2017-3, por 

meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher aos cofres da Fundação 
Nacional de Saúde, 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 27/5/2022: R$ 444.930,89; em solidariedade com o responsável José Batista 

Delgado, CPF: 182.005.674-00. 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$ 37.000,00 
(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). 

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 131 de 13/07/2022, Seção 3, p. 136) 
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EDITAL 0854/2022-TCU/SEPROC, DE 8 DE JUNHO DE 2022 

TC 017.105/2020-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA CAS - CENTRAL DE ASSESSORIA SOCIAL, CNPJ: 04.698.888/0001-39, na pessoa de 

seu representante legal, do Acórdão 17928/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, 
Sessão de 26/10/2021, proferido no processo TC 017.105/2020-0 - retificado por inexatidão material pelo 
Acórdão 951/2022-TCU-Primeira Câmara, de mesma relatoria, sessão de 15/02/2022 -, proferido no 

processo TC 017.105/2020-0, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a 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 8/6/2022: R$ 

937.439,03; em solidariedade com a responsável Bianca Santos de Souza, CPF-054.750.287-70. 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$ 40.000,00 

(art. 57, 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 131 de 13/07/2022, Seção 3, p. 137) 
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EDITAL 0877/2022-TCU/SEPROC, DE 14 DE JUNHO DE 2022 

TC 036.329/2018-5 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA Camila do Espirito Santo, CPF: 097.073.517-05, do Acórdão 8104/2021-TCU-Segunda 

Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, Sessão de 1/6/2021, proferido no processo 
TC 036.329/2018-5, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher 
aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, o valor histórico atualizado monetariamente desde a respectiva 

data de ocorrência, acrescido 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 14/6/2022: R$ 504.735,62; em solidariedade com as responsáveis Nicole  
Algranti (CPF 957.139.567- 68) e Taboca Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 07.139.963/0001-10). O 
ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta 

publicação.  

O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no 

cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial perante 
o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, “b”, 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts.  216 e 
219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

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 valor histórico do débito com a respectiva data 
de ocorrência e do cofre credor 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 131 de 13/07/2022, Seção 3, p. 136) 
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EDITAL 0962/2022-TCU/SEPROC, DE 7 DE JULHO DE 2022 

TC 037.113/2019-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADO CENTRO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE, CNPJ: 

23.374.085/0001-73, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 810/2022-TCU-Primeira Câmara, 
Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Sessão de 15/2/2022, proferido no processo 
TC 037.113/2019-4, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a recolher 

aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, 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 7/7/2022: R$ 442.613,85. O ressarcimento deverá ser 
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

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

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

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 131 de 13/07/2022, Seção 3, p. 137) 
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ATAS 
 

1ª CÂMARA 
 

ATA Nº 22, DE 5 DE JULHO DE 2022 
(Sessão Ordinária da Primeira Câmara) 

Presidente: Ministro Benjamin Zymler 
Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

Subsecretária da Primeira Câmara: AUFC Aline Guimarães Diógenes 

À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara, com a 
presença do Ministro Vital do Rêgo; do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; e do 

Representante do Ministério Público, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
Ausentes os Ministros Walton Alencar Rodrigues e Jorge Oliveira, justificadamente, e o Ministro -

Substituto Weder de Oliveira, por motivo de férias. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 
A Primeira Câmara homologou a Ata nº 21, referente à sessão realizada em 28 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-018.742/2015-7, cujo Relator é o Ministro Benjamin Zymler; e 
TC-006.803/2022-9, TC-008.806/2022-5, TC-033.834/2019-9 e TC-035.936/2020-7, cujo Relator é 

o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 
A Primeira Câmara aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 3640 a 3663. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 
Por meio de apreciação unitária de processos, a Primeira Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 3607 a 

3639, incluídos no Anexo I desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram. 

PEDIDO DE VISTA 
Com base no artigo 112 do Regimento Interno, a apreciação do processo TC-011.111/2019-4, cujo 

Relator é o Ministro Vital do Rêgo, foi adiada para a sessão ordinária da Primeira Câmara de 09 de agosto 
de 2022, ante pedido de vista formulado pelo Ministro Benjamin Zymler. O pedido de vista ocorreu após a 

sustentação oral realizada pelo Dr. Rafael Bonassa Faria em nome de Renato Del Pozzo. Já votou o relator 
(v. Anexo II desta ata). 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Na apreciação do processo TC-018.841/2016-3, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler, a Dra. 
Karina Calixto de Mattos produziu sustentação oral em nome de Luiz Augusto Senna Britto. Acórdão 

nº 3622. 
Na apreciação do processo TC-005.763/2019-3, cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo, o Dr. 

Claudismar Zupiroli produziu sustentação oral em nome de Jailson Fausto Alves. Acórdão nº 3607. 

Na apreciação do processo TC-011.111/2019-4, cujo relator é o Ministro Vital do Rêgo, o Dr. Rafael 
Bonassa Faria produziu sustentação oral em nome de Renato Del Pozzo. O processo foi objeto de pedido 

de vista. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 3607/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 005.763/2019-3. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71430937.
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2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial). 

3. Recorrente: Jailson Fausto Alves (225.945.313-91). 
4. Entidade: Município de Lima Campos - MA. 

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

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Antonio Carlos Muniz Cantanhede (OAB/MA 4.812); Michelle dos Santos 

Sousa (OAB/MA 13.770), Antonio Augusto Sousa (OAB/MA 4.847) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração oposto por Jailson Fausto 

Alves em face do Acórdão 4.704/2020-TCU-1ª Câmara; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões apresentadas pelo Relator, em: 
9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. notificar o recorrente e o FNDE acerca desta decisão; 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3607-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3608/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 008.820/2022-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Maria Luiza Quintanilha Ribeiro Lorenzo Fernandez (238.760.851-87). 

4. Órgão: Senado Federal. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido 
pelo Senado Federal em favor da ex-servidora Maria Luiza Quintanilha Ribeiro Lorenzo Fernandez; 

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

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

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Luiza 
Quintanilha Ribeiro Lorenzo Fernandez (238.760.851-87), recusando o respectivo registro; 

9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Senado 

Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.2. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

9.2.1. ajuste o valor da parcela percebida a título de incorporação de quintos, nos proventos de Maria 
Luiza Quintanilha Ribeiro Lorenzo Fernandez, para os patamares anteriores à vigência das Leis 
12.779/2012 e 13.302/2016; 

9.2.2. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.1, promova o destaque da parcela excedente de 
“quintos” incorporados pela Sra. Maria Luiza Quintanilha Ribeiro Lorenzo Fernandez, transformando-a em 

parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se 
fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
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9.2.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 

no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da 
Instrução Normativa TCU 78/2018; 

9.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3608-22/22-1. 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3609/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 010.933/2022-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: José de Arimatea Assis de Oliveira (150.742.261-04). 

4. Órgão: Senado Federal. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

pelo Senado Federal em favor do ex-servidor José de Arimatea Assis de Oliveira; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª  Câmara, com 

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

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José de Arimatea Assis 

de Oliveira (150.742.261-04), recusando o respectivo registro; 
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Senado 

Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.2. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 
9.2.1. ajuste o valor da parcela percebida a título de incorporação de quintos, nos proventos de José 

de Arimatea Assis de Oliveira, para os patamares anteriores à vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016; 
9.2.2. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.1, promova o destaque da parcela excedente de 

“quintos” incorporados pelo Sr. José de Arimatea Assis de Oliveira, transformando-a em parcela 
compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribuna l 
Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em 

decisão judicial transitada em julgado; 
9.2.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 

no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da 
Instrução Normativa TCU 78/2018; 

9.2.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3609-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3610/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 027.273/2017-2. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde/MS (00.530.493/0001-71). 
3.2. Responsáveis: Egnaldo Santos de Carvalho (296.970.182-00); Hospnorte Comercio Eireli 

(05.701.680/0001-94); K M Distribuidora de Medicamentos Ltda (97.534.908/0001-17); Silva e Delgado 
Ltda (08.393.709/0001-06); Valdinei Afonso Palhares (101.508.622-53). 

3.3. Recorrentes: Egnaldo Santos de Carvalho (296.970.182-00); Valdinei Afonso Palhares 
(101.508.622-53). 

4. Entidade: Município de Tailândia/PA. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Ronaldo de Siqueira Alves (OAB/PA 13.295) e Fabiola Luise de Sousa Costa 

(OAB/PA 13.931); Wilson Lindbergh Silva (OAB/PA 11.099). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto conjuntamente 
por Egnaldo Santos de Carvalho e Valdinei Afonso Palhares contra o Acórdão 4.779/2021-TCU-1ª Câmara; 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, 

para, no mérito, negar-lhe provimento. 
9.2. com base no Enunciado da Súmula-TCU 145, retificar o Acórdão 4.779/2021-TCU-1ª Câmara, 

da seguinte forma: 

Onde se lê: 9.2 considerar revéis os responsáveis Egnaldo Santos de Carvalho (CPF 296.970.182-00), 
Valdinei Afonso Palhares (CPF 101.508.622-53), K. M Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 

97.534.908/0001-17), Hospnorte Comércio Ltda. (CNPJ 05.701.680/0001-94) e Silva e Delgado Ltda. 
(CNPJ 08.393.709/0001-06), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no 
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

Leia-se: 9.2 considerar revéis os responsáveis Egnaldo Santos de Carvalho (CPF 296.970.182-00), 
Valdinei Afonso Palhares (CPF 101.508.622-53), K. M Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 

97.534.908/0001-17) e Hospnorte Comércio Ltda. (CNPJ 05.701.680/0001-94), para todos os efeitos, 
dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 

9.3. notificar acerca da presente deliberação os recorrentes e o Fundo Nacional de Saúde. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3610-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3611/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 030.850/2015-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial). 
3. Recorrentes: Mailton Pedro de Souza (439.512.879-34); Carlos César Pereira (309.546.309-04). 
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4. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Mailton Pedro de 

Souza, Carlos César Pereira e Eliomar Pedro de Souza em face do Acórdão 1.397/2021-1ª Câmara; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª  Câmara, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Mailton Pedro de Souza e Carlos César 
Pereira, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 

9.2. não conhecer do recurso interposto por Eliomar Pedro de Souza, por inexistência de interesse 
recursal; 

9.3. notificar os recorrentes acerca da presente deliberação. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3611-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3612/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 002.881/2022-5. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Katia Isabelli de Bethania Barros e Melo, CPF 660.022.657-91. 

4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste 

Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse 
cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 
Instrução Normativa TCU 78/2018, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (Ato nº 42963/2018), relativo à concessão inicial da 
aposentadoria de Katia Isabelli de Bethania Barros e Melo, negando-lhe o registro correspondente, nos 
termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência deste 
Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar ao órgão de origem que: 
9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, 

da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato 
ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.3.2. alerte a Sra. Katia Isabelli de Bethania Barros e Melo no sentido de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 
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9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a 

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. em relação aos proventos da Sra. Katia Isabelli de Bethania Barros e Melo: 

9.3.4.1. retifique o percentual de anuênios; 
9.3.4.2. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos com base na Lei 13.323/2016; 
9.3.4.3. após a adoção da providência indicada no subitem precedente, promova o destaque da(s) 

parcela(s) de quintos incorporada(s) pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 
transformando-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 

modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as 
providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007, 
a não ser que devidamente demonstrado que a rubrica está amparada por decisão judicial transitada em 

julgado; 
9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 

no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

9.4. determinar à Sefip que: 

9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra; e 
9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3612-22/22-1. 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3613/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 041.092/2021-0. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Juarez Nunes Cavalcante, CPF 249.441.144-00. 

4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste 

Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse 

cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 
Instrução Normativa TCU 78/2018, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 4 (Ato nº 87240/2018), relativo à concessão inicial da 

aposentadoria de Juarez Nunes Cavalcante, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1º do 
art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência deste 
Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar ao órgão de origem que: 

9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso 
IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze ) 

dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes 
do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
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9.3.2. alerte o Sr. Juarez Nunes Cavalcante no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da 

interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente 
percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o 
interessado teve ciência desta deliberação; 

9.3.4. em relação aos proventos do Sr. Juarez Nunes Cavalcante: 

9.3.4.1. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos com base na Lei 13.323/2016; 
9.3.4.2. após a adoção da providência indicada no subitem precedente, promova o destaque da(s) 

parcela(s) de quintos incorporada(s) pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 
transformando-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as 

providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007, 
a não ser que devidamente demonstrado que a rubrica está amparada por decisão judicial transitada em 

julgado; 
9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 

no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU, e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
9.4. determinar à Sefip que: 

9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra; e 
9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3613-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3614/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 023.451/2021-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessada: Silvana Maria Guimaraes Correa, CPF 183.160.001-30. 
4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribuna l 
para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado 

e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da Instrução 
Normativa TCU 78/2018, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (Ato nº 81732/2020), relativo à concessão inicial da 

aposentadoria de Silvana Maria Guimaraes Correa, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do 
§ 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência deste 

Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao órgão de origem que: 
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9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, 

da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato 

ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. alerte a Sra. Silvana Maria Guimaraes Correa no sentido de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 

indevidamente percebidos após a notificação; 
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a 

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. em relação aos proventos da Sra. Silvana Maria Guimaraes Correa: 
9.3.4.1. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de quintos com base na Lei 13.323/2016; 

9.3.4.2. após a adoção da providência indicada no subitem precedente, promova o destaque da(s) 
parcela(s) de quintos incorporada(s) pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 

transformando-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as 
providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007, 

a não ser que devidamente demonstrado que a rubrica está amparada por decisão judicial transitada em 
julgado; 

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

9.4. determinar à Sefip que: 
9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra; e 

9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3614-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3615/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 020.255/2021-7. 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Pensão Civil. 

3. Interessados: Mariana Carvalho dos Santos, CPF 105.530.624-25; Vera Lúcia de Carvalho, CPF 
813.553.004-87; Ozeas Almeida Palhares, CPF 044.358.854-68; Tarcilia da Silva Oliveira, CPF 
123.487.754-68; Ivaneide de Carvalho Tinoco, CPF 029.023.204-00; Ana Maria Neta, CPF 

736.489.814-04; Huglison de Paiva Nunes, CPF 013.196.144-69; Hugo de Paiva Nunes, CPF 
013.196.134-97, e Regyana de Paiva Nunes, CPF 013.196.114-43. 

4. Órgão/Entidade/ Fundação Nacional de Saúde. 
5. Relator: Ministro - Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da 

União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 

1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do 
Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 
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9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 5, 6 e 7, relativos às pensões civis de Mariana 

Carvalho dos Santos, Vera Lúcia de Carvalho, Ozeas Almeida Palhares, Ivaneide de Carvalho Tinoco, Ana 
Maria Neta, Huglison de Paiva Nunes Hugo de Paiva Nunes e de Regyana de Paiva Nunes, autorizando -

lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 
9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 5, relativo à pensão civil de Tarcilia da Silva Oliveira, 

negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na 
Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 

9.4. determinar ao órgão de origem que: 
9.4.1. comunique a interessada, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 

262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência 

da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato 
ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.4.2. alerte a Sr.ª Tarcilia da Silva Oliveira no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da 
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente 
percebidos após a notificação; 

9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a 
interessado teve ciência desta deliberação; 

9.4.4. emita, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2º do Regimento Interno, e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada, 
tendo como fundamento a Emenda Constitucional 70/2012, com a indicação expressa da garantia da 

paridade entre o valor da pensão e da remuneração do cargo que o instituidor ocupou em atividade. 
9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Nacional de Saúde; 

9.6. determinar à Sefip que: 
9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste Acórdão; 
9.6.2. arquive os autos. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3615-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3616/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 036.836/2021-4. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Mauro de Paula Falleiros, CPF 287.052.031-04. 

4. Órgão/Entidade: Senado Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 
7. Unidade técnica: Sefip. 
8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste 

Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse 
cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 
Instrução Normativa TCU 78/2018, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato nº 64777/2018), relativo à concessão inicial da 
aposentadoria de Mauro de Paula Falleiros, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1º do 
art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 
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9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, 

com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao órgão de origem que: 

9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso 
IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze ) 
dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes 

dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. alerte o Sr. Mauro de Paula Falleiros no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da 

interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente 
percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o 

interessado teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de “quintos/décimos” com base na Lei 

13.302/2016; 
9.3.5. após a adoção da providência referida no item precedente, promova o destaque da(s) parcela(s) 

de quintos incorporada(s) pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 

transformando-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as 

providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007, 
a não ser que devidamente demonstrado que a rubrica está amparada por decisão judicial transitada em 
julgado; 

9.3.6. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 
no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
9.4. determinar à Sefip que: 
9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 supra; 

9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3616-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3617/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 047.344/2020-2. 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Edilamar de Sa Sousa, CPF 107.191.303-44. 
4. Órgão/Entidade: Senado Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 
7. Unidade técnica: Sefip. 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste 
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse 
cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da 

Instrução Normativa TCU 78/2018, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 
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9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2 (ato nº 35424/2020), relativo à concessão inicial da 

aposentadoria de Edilamar de Sa Sousa, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1º do art. 
260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, 
com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 

9.3. determinar ao órgão de origem que: 

9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, 
da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos 
atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.3.2. alerte a Sra. Edilamar de Sa Sousa no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da 

interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente 
percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a 
interessada teve ciência desta deliberação; 

9.3.4. suprima os índices de reajuste aplicados à vantagem de “quintos/décimos” com base na Lei 

13.302/2016; 
9.3.5. após a adoção da providência referida no item precedente, promova o destaque da(s) parcela(s) 

de quintos incorporada(s) pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, 
transformando-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante 
modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as 

providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007, 
a não ser que devidamente demonstrado que a rubrica está amparada por decisão judicial transitada em 

julgado; 
9.3.6. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 

no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
9.4. determinar à Sefip que: 

9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 supra; 
9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3617-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3618/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 026.552/2020-5. 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Casa de Cora Coralina (00.028.621/0001-83); Marlene Gomes de Vellasco 

(118.463.991-49). 

4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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: Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF) e Breno Luiz Moreira 

Braga de Figueiredo (26291/OAB-DF), representando Marlene Gomes de Vellasco; Luiz Carlos Braga de 
Figueiredo (16010/OAB-DF) e Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (26291/OAB-DF), representando 

Casa de Cora Coralina. 
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 da instituição Casa de Cora Coralina e de sua ex-dirigente, Senhora 
Marlene Gomes de Vellasco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados 

pela União por meio do Convênio n.º 01493/2010 (Siafi 749.926), que tinha por objeto “Dinamizar a 
produção associada ao turismo da cidade de Goiás por meio da realização do I Festim - Festa da Cultura 
Imaterial da cidade Goiás”, 

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

9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas responsáveis Casa de Cora Coralina (CNPJ 
00.028.621/0001-83) e Sra. Marlene Gomes de Vellasco (CPF 118.463.991-49); 

9.2. julgar irregulares as contas das responsáveis Casa de Cora Coralina (CNPJ 00.028.621/0001-83) 

e Sra. Marlene Gomes de Vellasco (CPF 118.463.991-49), nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 
alíneas “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do 

TCU, condenando-as solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fundamento no 
art. 19, caput, da Lei 8.443/1992 c/c art. 210 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea 

“a”, da LO/TCU c/c art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do 
Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data 

discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na 
oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: 

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

23/11/2010 77.405,03 D1 

26/1/2011 217,68 C1 

Valor atualizado do débito (sem juros), em 20/6/2022: R$ 169.642,35 
9.3. aplicar à Casa de Cora Coralina (CNPJ 00.028.621/0001-83) e à Sra. Marlene Gomes de Vellasco 

(CPF 118.463.991-49), individualmente, 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$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando- lhes o prazo de quinze 
dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do 

Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 
monetariamente desde a data 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, inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, 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 
9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e às responsáveis. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3618-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3619/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 029.122/2015-5. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Prestação de Contas (Exercício de 2014). 
3. Responsáveis: Agostinho Sebastião Spinola (245.401.028-34); Alexandre Ribeiro Meyer Pflug 

(259.406.078-02); Benjamin Steinbruch (618.266.778-87); Boaventura Inglesi Neto (061.771.078-34); 

Carlos Alberto da Silva Cucio (073.565.828-56); Carlos Eduardo Cabanas (033.270.128-06); Débora 
Cypriano Botelho (059.172.978-43); Érulos Ferrari Filho (876.690.058-15); Fernando Antônio Carvalho 
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de Souza (062.248.737-04); Fernando Cesar Soprani (022.495.938-76); Jayme Borges Gamboa Filho 

(093.385.308-41); José Felício Castellano (007.010.688-68); José Roberto de Melo (190.229.568-49); João 
Guilherme Sabino Ometto (027.686.588-04); Paulo Antônio Skaf (674.083.628-00); Walter Vicioni 

Gonçalves (051.118.388-72). 
4. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesenvolvimento). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Departamento Regional do 
Sesi no Estado de São Paulo (Sesi/SP), relativa ao exercício de 2014, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. levantar o sobrestamento destes autos, anteriormente determinado em Despacho do Relator à 

peça 18; 
9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Srs. Paulo Antônio Skaf, Benjamin 

Steinbruch, Walter Vicioni Gonçalves e Débora Cypriano Botelho, em razão das falhas/impropriedades 
adiante apontadas como ressalvas às respectivas contas, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso 
II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento 

Interno/TCU, dando-lhes quitação: 
9.2.1. ausência, em processos de dispensa de licitação, da documentação relativa à comprovação da 

regularidade fiscal das empresas contratadas e à designação formal de fiscal dos contratos decorrentes; 
9.2.2. ausência, nos editais de licitação, de exigência de declaração, por parte das empresas licitantes, 

de não utilização de trabalho irregular de menores; 

9.2.3. ausência de justificativa ratificada pela autoridade competente, inclusive quanto ao preço 
obtido, em processos licitatórios na modalidade convite em que houve apenas uma proposta de empresa 

interessada; 
9.3. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. João Guilherme Sabino Ometto, Elias Miguel 

Haddad, Fernando Greiber, Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, Vandermir Francesconi Júnior, Nelson 

Abbud João, Nelson Antunes, Nilton Torres de Bastos, Sylvio Alves de Barros Filho, Massimo Andrea 
Giavina Bianchi, Nelson Luís de Carvalho Freire, Luiz Antônio de Medeiros Neto, Atílio Machado Peppe, 

Sérgio Tiezzi Júnior, Jorge Damião de Almeida, Emílio Alves Ferreira Júnior, José Felício Castellano, 
Agostinho Sebastião Spinola, José Roberto de Melo, Carlos Eduardo Cabanas, Boaventura Inglesi Neto, 
Fenando César Soprani, Érulos Ferrari Filho, Fernando Antônio Carvalho de Souza, Alexandre Ribeiro 

Meyer Pflug, Jayme Borges Gamboa Filho e Carlos Alberto da Silva Cucio,  com fundamento nos arts. 1º, 
inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do 

Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; e 
9.4. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo (Sesi/SP). 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3619-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3620/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 033.989/2019-2. 

2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsável: Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF 124.227.115-53). 
4. Órgão/Entidade: Município de Jequié/BA. 
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5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação Legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da Sra. Tânia Diniz Correia Leite de 
Britto, ex-prefeita do Município de Jequié/BA (gestão 2013/2016), em razão de omissão no dever de prestar 

de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem 
Urbano, no exercício de 2015, 

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

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF 

124.227.115-53), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF 124.227.115-53), 

com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, 

inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do 

Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, 
até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

15/6/2015 7.556,38 

11/9/2015 2.366,10 

30/10/2015 23.762,17 

30/11/2015 9.548,87 

9.3. aplicar a Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF 124.227.115-53) a multa prevista no art. 

57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 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 Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data 
do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação 
em vigor; 

9.4. aplicar a Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF 124.227.115-53), a multa prevista no art. 
58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 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 Tesouro Nacional, atualizada monetariamente 
desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma 

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

dívidas caso não atendidas as notificações; 
9.6. enviar cópia deste acórdão à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3º do 

art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3620-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 
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ACÓRDÃO Nº 3621/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 032.828/2019-5 
2. Grupo I - Classe V- Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Mariana da Silva, CPF 864.273.508-20. 
4. Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS-São José do Rio Preto/SP. 
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade técnica: Sefip. 

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da 

União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 
1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do 

Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça e, relativo à aposentadoria de Mariana da Silva, nos 

termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na 
Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 

9.3. determinar ao órgão de origem que: 
9.3.1. comunique à interessada, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 

262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência 

da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato 
ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.3.2. alerte a Sr.ª Mariana da Silva, no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição 
de eventual recurso, caso não provido, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos 
após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a 
interessada teve ciência desta deliberação; 

9.3.4. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2º, do Regimento Interno, e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada 
para oportuna deliberação do Tribunal; 

9.4. dar ciência desta deliberação à Gerência Executiva do INSS-São José do Rio Preto/SP; 
9.5. determinar à Sefip que: 

9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 
9.5.2. arquive os autos. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3621-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3622/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 018.841/2016-3. 

2. Grupo I - Classe de Assunto I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Luiz Augusto Senna Britto (119.263.415-20) e Marly Batista de Souza 

(08.926.738/0001-96); e 
3.2. Recorrente: Luiz Augusto Senna Britto (119.263.415-20). 

4. Entidades: Município de Lençóis - BA e Ministério do Turismo. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 
Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Tiago Leal Ayres (22219/OAB-BA), Karina Calixto de Mattos (55.540/OAB-
BA) e outros, representando Luiz Augusto Senna Britto. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam recurso de reconsideração interposto pelo Sr. 

Luiz Augusto Senna Britto contra o Acórdão 8.874/2021-1ª Câmara, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Luiz Augusto Senna Britto, para, no 

mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Lençóis/BA e 

à Procuradoria da República no Estado da Bahia. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3622-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3623/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 001.215/2022-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Teresa Cristina Padilha de Souza (595.820.147-68). 

4. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 

âmbito da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em favor da Sra. Teresa Cristina Padilha 
de Souza, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Teresa Cristina Padilha de Souza, recusando seu 

registro; 
9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência desta 

deliberação à interessada; 
9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 

interessada, 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. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3623-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
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ACÓRDÃO Nº 3624/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 004.144/2022-8. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: IV - Admissão 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Andrey Luiz da Costa Sokolowicz (000.662.052-39); Daniel Joaquim Gregório 

(000.658.121-82); João David Benek (005.768.799-40); Leonardo da Silva Veras (001.380.162-75); 

Raquel Lima Sant’Ana (000.110.241-94). 
4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica 

Federal, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro aos atos de admissão dos srs. Andrey Luiz da Costa Sokolowicz, 

Daniel Joaquim Gregório, João David Benek, Leonardo da Silva Veras e Raquel Lima Sant’Ana  

9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta deliberação aos interessados no prazo 
de quinze dias e que faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes;  

9.3. esclarecer à entidade que, a despeito das negativas de registro do ato, as admissões poderão 
subsistir enquanto se mantiverem hígidas as decisões judiciais favoráveis aos interessados. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3624-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3625/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 004.379/2022-5. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Adalgisa Claudia Maria Zanirato (058.537.828-27). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA, em favor da Sra. Adalgisa Claudia Maria 
Zanirato, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 

nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Adalgisa Claudia Maria Zanirato, recusando seu 

registro; 
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9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o 

Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 

Regimento Interno desta Corte; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a 

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. adote as providências pertinentes no sentido de dar efetivo cumprimento à modulação de efeitos 

da tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário 638.115 em relação aos “quinto s” 
incorporados aos proventos da interessada, ajustando a referida incorporação aos termos legais e 
transformando os eventuais valores excedentes em parcela compensatória passível de absorção em virtude 

de qualquer reajuste ocorrido nos seus proventos; 
9.4. esclarecer ao órgão jurisdicionado que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribuna l 

Federal (temas de repercussão geral 82 e 499), o simples fato de o servidor inativo encontrar-se filiado à 
associação e figurar em processo de cumprimento de sentença, por si só, não é indicativo de que ele 
efetivamente tenha sido beneficiado pela decisão judicial transitada em julgado em processo de ação 

coletiva ajuizada por entidade associativa; 
9.5. dar ciência à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que entender pertinentes, de 

que, no processo de cumprimento de sentença 0032710-49.2007.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 
1ª Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, 
possivelmente figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto assentados 

pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (cf. Recursos Extraordinár ios 
573.232 e 612.043, respectivamente); 

9.6. fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que a Advocacia-Geral da União informe a este Tribuna l 
acerca das providências adotadas por aquele órgão em relação ao subitem 9.5 acima. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3625-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3626/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.701/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria) 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Heloisa Helena Mazon Zakia (068.920.838-38); Marta Negri Paiva Barbeiro 

(023.616.168-74); Solange Aparecida Lopes (958.796.688-00). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Heloisa Helena Mazon 

Zakia; Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF) e outros, 
representando Marta Negri Paiva Barbeiro; Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Rudi Meira Cassel 
(22.256/OAB-DF) e outros, representando Solange Aparecida Lopes. 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos no qual se propôs incidente de uniformização de 
jurisprudência em pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Heloisa Helena Mazon Zakia, Marta Negri 

Paiva Barbeiro e Solange Aparecida Lopes contra o Acórdão 16.061/2021-1ª Câmara, por meio do qual foi 
negado registro aos seus atos de aposentadoria, 

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

com fulcro no art. 91 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. instaurar, preliminarmente ao exame dos pedidos de reexame interpostos, em anexo aos autos 

principais, incidente de uniformização de jurisprudência, com objetivo de dirimir a divergência de 
entendimentos a respeito da repercussão da ação judicial ajuizada pelo SINDJUS/DF (Ação Ordinária 
1035883-44.2019.4.01.340010) em relação aos julgamentos deste Tribunal versando sobre a vantagem 

“opção”; 
9.2. remeter o processo à Secretaria das Sessões (Seses), a fim de que, com a urgência que o caso 

requer, proceda ao levantamento da jurisprudência do Tribunal sobre o assunto com vistas a instruir o 
incidente suscitado; e 

9.3. enviar, posteriormente, os autos ao MPTCU para se manifestar sobre a matéria. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3626-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3627/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.780/1999-4. 
1.1. Apenso: 023.364/2006-4 
2. Grupo II - Classe de Assunto I - Recurso de Reconsideração em Prestação de Contas 

3. Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Almir Martins Bastos (042.124.877-72); Antonio Carlos Sobreira de Agostini 

(031.477.977-91); Arnaldo Leite Pereira (010.410.967-04); Aurílio Fernandes Lima (017.311.308-72); 
Benjamin Steinbruch (618.266.778-87); Bergson Aurélio Farias (218.079.144-53); Cesario Bastos de 
Souza Carneiro (004.545.757-34); Djalma Bastos de Morais (006.633.526-49); Joel Mendes Rennó 

(026.310.678-00); José Ferreira da Silva Filho (039.770.647-20); João Augusto Rezende Henriques 
(495.612.197-00); Lúcio Marcos Bemquerer (009.937.866-34); Maximiano Eduardo da Silva Fonseca 

(042.330.697-91); Orlando Galvão Filho (031.520.657-87); Percy Louzada de Abreu (000.057.380-91); 
Plinio Botelho Junqueira (002.390.117-91); Reynaldo Vilardo Aloy (029.636.637-49); Ronaldo Ferreira 
Gomes (003.411.427-00); Sebastião Henriques Vilarinho (002.733.925-49); Volmer Ferreira de Toledo 

(022.860.767-15). 
3.2. Recorrente: Orlando Galvão Filho (031.520.657-87). 

4. Entidade: Petrobras Distribuidora S.A. - MME. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de 

Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 
8. Representação legal: Fernando Reis Vianna Filho (14.388/OAB-RJ) e outros, representando 

Petrobras Distribuidora S.A. - MME; Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e Ivan Ribeiro dos 

Santos Nazareth (OAB/RJ 121.685), representando Orlando Galvão Filho. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo 
Sr. Orlando Galvão Filho contra o Acórdão 7.964/2021-1ª Câmara, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Orlando Galvão Filho, para, no mérito, 

negar-lhe provimento; 
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3627-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3628/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.864/2022-5. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ricardo Monteiro de Castro Jansen (432.541.526-20). 

4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 
âmbito da Câmara dos Deputados, em favor do Sr. Ricardo Monteiro de Castro Jansen, 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Ricardo Monteiro de Castro Jansen, recusando 
seu registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o 

Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 

Regimento Interno desta Corte; 
9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o 

interessado teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. promova o destaque dos “quintos” incorporados em decorrência do exercício de função 

comissionada de 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por 
quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; 

9.3.5. adote as providências pertinentes no sentido de corrigir os “quintos” incorporados à 

remuneração do interessado, excluindo reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do 
funcionalismo federal, desde a edição da Lei 9.527/1997, para as parcelas até então incorporadas e 

convertidas em VPNI; 
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9.4. esclarecer à unidade de origem que, nos termos do art. 3º, caput, da Lei 8.911/1994, a 

incorporação de “quintos/décimos” deve se dar com base na remuneração dos cargos em comissão ou 
funções comissionadas efetivamente exercidos pelo servidor público, sendo vedada a modificação do valor 

da função já incorporada quando há a posterior alteração do cargo em comissão ou função de confiança 
exercida pelo servidor; 

9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 
novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3628-22/22-1. 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3629/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 009.923/2022-5. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Jorge Conceição Rodrigues (169.128.965-53). 
4. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 
âmbito do Departamento de Polícia Federal, em favor do Sr. Jorge Conceição Rodrigues, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Jorge Conceição Rodrigues, recusando seu 
registro; 

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

9.3. determinar ao Departamento de Polícia Federal que: 

9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os 
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do 
Regimento Interno desta Corte; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 

da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores 
indevidamente percebidos após a notificação; 

9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o 
interessado teve ciência desta deliberação; 

9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a 

concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de 
novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3629-22/22-1. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3630/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 010.337/2022-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Marli Ione Castilho Goncalves (048.643.338-23). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, em favor da Sra. Marli Ione 
Castilho Goncalves, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Marli Ione Castilho Goncalves, recusando seu 
registro; 

9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que dê ciência desta 
deliberação à interessada; 

9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 

interessada, os “quintos” ou “décimos” de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 
9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos 

termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinár io 
638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3630-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3631/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 010.428/2022-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Enir Gonçalves Moreira Silva (065.102.478-10). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no 
âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em favor da Sra. Enir Gonçalves Moreira Silva, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e 
nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Enir Gonçalves Moreira Silva, recusando seu 
registro; 

9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que dê ciência desta deliberação à 

interessada; 
9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 

interessada, os “quintos” ou “décimos” de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 
9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos 
termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinár io 

638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3631-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3632/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 014.969/2019-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Ruth Lopes Costa (022.203.638-99); Sociedade Afro Brasileira de 

Desenvolvimento Socio - Cultural (02.473.832/0001-50). 
3.2. Recorrente: Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Socio - Cultural 

(02.473.832/0001-50).. 

4. Órgão/Entidade: Entidades e órgãos do governo do estado de São Paulo. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Raphael de Lima Vicente (327.758/OAB-SP) e Camila de Lima Vicente 

(396.403/OAB-SP), representando Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Socio - Cultural. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 

8.687/2021-1ª Câmara, proferido em tomada de contas especial, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo relator, em: 
9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 

8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no estado de São Paulo.  
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3632-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3633/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 016.561/2020-1. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
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3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Maria Aparecida Andres Ribeiro (163.732.866-49) 
4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Câmara dos 

Deputados, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 

8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em: 
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria da sra. Maria 

Aparecida Andres Ribeiro; 

9.2. determinar à Câmara dos Deputados que adote as seguintes providências, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 

9.2.1. dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar 
o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 

9.2.2. faça cessar os pagamentos efetuados no prazo de quinze dias; 

9.2.3. informe, no prazo de quinze dias, as funções/cargos em comissão que serviram de base para a 
incorporação deferida à sra. Maria Aparecida Andres Ribeiro, inclusive seus valores e períodos de exercício 

considerados; 
9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais que: 

9.3.1. altere no formulário e-Pessoal 36815/2019 a chancela de legalidade, incorretamente atribuída 
ao ato de aposentadoria da sra. Maria Aparecida Andres Ribeiro; 

9.3.2. adote rotinas de trabalho e de controle para evitar que acontecimentos dessa natureza voltem a 
se repetir. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3633-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3634/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 024.629/2020-0 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 
3. Recorrente: Evandro Custódio Gonçalves (496.158.073-20) 
4. Órgão: Secretaria Especial de Cultura 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
7. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: Edson Alves da Silva Filho (OAB/CE 20.602) e Manuela Vieira Costa 

(OAB/CE 41.788). 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 
11.248/2021-1ª Câmara, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração 

interposto pelo sr. Evandro Custódio Gonçalves; 
9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 
9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Secretaria Especial de Cultura. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3634-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3635/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 029.040/2020-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial: 
3. Responsável: Suely Oliveira de Albuquerque (004.380.927-83). 

4. Entidade: Comando da 1ª Região Militar. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

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

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

da 1ª Região Militar, em desfavor da Sra. Suely Oliveira de Albuquerque, em razão do recebimento de 
pagamentos indevidos, na condição de beneficiária do Soldado Valdomiro Lins de Albuquerque, 
acarretando dano ao Erário, 

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

9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Suely Oliveira de Albuquerque, nos termos dos arts. 1°, inciso 
I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 

9.2. condenar a responsável designada no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo 

relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes 
até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

2/11/2014 11.674,80 

2/12/2014 1.533,82 

2/1/2015 1.533,82 

2/2/2015 1.533,82 

2/3/2015 1.466,67 

2/4/2015 1.659,11 

2/5/2015 1.659,11 

2/6/2015 1.659,11 

2/7/2015 2.514,42 

2/8/2015 1.659,11 

2/9/2015 1.859,11 

2/10/2015 1.659,11 

2/11/2015 1.859,11 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

2/12/2015 2.514,32 

2/1/2016 1.659,11 

2/2/2016 1.659,11 

2/3/2016 1.659,11 

2/4/2016 1.659,11 

2/5/2016 1.659,11 

2/6/2016 1.659,11 

2/7/2016 2.524,32 

2/8/2016 1.659,11 

2/9/2016 1.750,25 

2/10/2016 1.750,25 

2/11/2016 1.750,25 

2/12/2016 2.699,42 

2/1/2017 1.750,25 

2/2/2017 1.870,65 

2/3/2017 1.870,65 

2/4/2017 1.870,65 

2/5/2017 1.870,65 

2/6/2017 1.870,65 

2/7/2017 2.854,90 

2/8/2017 1.870,65 

2/9/2017 1.870,65 

2/10/2017 1.870,65 

2/11/2017 1.870,65 

2/12/2017 935,33 

2/1/2018 935,33 

2/2/2018 1.008,18 

2/3/2018 1.008,18 

2/4/2018 1.008,18 

2/5/2018 1.008,18 

2/6/2018 1.008,18 

2/7/2018 1.008,18 

2/8/2018 1.008,18 

2/9/2018 1.008,18 

2/10/2018 1.008,18 

2/11/2018 1.008,18 

2/12/2018 1.008,18 

2/1/2019 1.008,18 

2/2/2019 1.075,98 

2/3/2019 1.075,98 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

2/4/2019 1.075,98 

2/5/2019 1.075,98 

2/6/2019 1.075,98 

2/7/2019 1.630,60 

2/8/2019 1.075,98 

2/9/2019 1.075,98 

2/10/2019 1.075,98 

2/11/2019 1.075,98 

9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável 
comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos 
termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno do TCU (RI/TCU); 
9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, 

inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela 

dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer 
parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2º do art. 217 do RI/TCU); 

9.6. dar ciência deste acórdão à responsável e ao Comando da 1ª Região Militar. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3635-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3636/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 038.491/2018-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 
3.2. Responsáveis: Marcus Henrique Bezerra Pereira (826.587.903-25); Paulo Rogerio de Medeiros 

Silva (398.140.923-04). 
3.3. Recorrente: Paulo Rogerio de Medeiros Silva (398.140.923-04). 
4. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Pedreiras. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 

8. Representação legal: Grace Kelly Lima de Farias (9674/OAB-MA), representando Paulo Rogerio 
de Medeiros Silva. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo 

Rogerio de Medeiros Silva contra o Acórdão 6.627/2021-1ª Câmara, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 285, caput, do Regimento Interno, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 
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9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3636-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3637/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 041.183/2021-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Paulo Luiz Contente de Barros (036.552.612-68). 

4. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 

8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria do sr. Paulo Luiz 

Contente de Barros; 

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado, em boa-fé, nos 
termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 

9.3. determinar à Universidade Federal Rural da Amazônia que adote as seguintes providências, sob 
pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 

9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Paulo Luiz Contente de Barros no prazo de 

quinze dia e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 
9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias. 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3637-22/22-1. 

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

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3638/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 046.675/2012-4 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 
3. Recorrentes: Christopher Rezende Guerra Aguiar (164.519.908-84) e Etivaldo Vadão Gomes 

(784.430.918-00) 
4. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 

7. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 
8. Representação legal: Luiz Antônio de Oliveira (OAB/SP 85.692), Maria Claudia Bucchianer i 

Pinheiro (OAB/DF 25.341) e Renata Antony de S. L. Nina (OAB/DF 23.600). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71430937.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 128 | Quarta-feira, 13/07/2022 37 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o 
Acórdão 13.704/2019-1ª Câmara, 

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

9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração 

interpostos pelos srs. Christopher Rezende Guerra Aguiar e Etivaldo Vadão Gomes; 
9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 

9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Secretaria de Controle Interno do Tribunal Regiona l 
Eleitoral de São Paulo (TRE/SP). 

10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3638-22/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3639/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 047.432/2020-9. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica-CPQT (03.165.769/0001-58); 

Edson da Silva Almeida (212.936.353-91). 
4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados 
por meio do Convênio FUNDECI 2010/0067 (peça 4), firmado entre o BNB e o Centro de Pesquisa e 

Qualificação Tecnológica - CPQT, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo relator, em: 
9.1. julgar irregulares, 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 do Centro de Pesquisa e Qualificação 

Tecnológica (CPQT) e do Sr. Edson da Silva Almeida, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das 
importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calcula das 

a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando- lhes o prazo de quinze 
dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., 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. 
Débitos relacionados ao responsável Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) em 

solidariedade com o Sr. Edson da Silva Almeida: 

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

13/5/2010 67.484,00 Débito 

31/1/2011 42.864,00 Débito 

17/8/2018 1.043,31 Crédito 
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9.2. aplicar ao Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) e ao Sr. Edson da Silva 

Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 
fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribuna l 

(art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do 
Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo 
recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.3. 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; 

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

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

9.6. dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis. 
10. Ata nº 22/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 5/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3639-22/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (na Presidência) e Benjamin Zymler (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

ACÓRDÃO Nº 3640/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, 

inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-038.431/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessada: Maria Gilda Rocha Moraes (012.601.348-90). 
1.2. Órgão: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3641/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RI/TCU, quanto ao 
processo a seguir relacionado, em dar quitação ao Sr. Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho, ante o 

recolhimento da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 11.069/2019- 1ª Câmara, mantido pelo 
Acórdão 13.405/2021-1ª Câmara, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.985/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
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1.1. Responsáveis: Gustavo de Faria Franco (059.347.451-15); Liga de Amadores Brasileiros de 
Radio Emissao - Labre (34.165.977/0001-80); Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho (075.881.858-05); 
Tania Maria da Silva Penha (253.628.101-97). 

1.2. Entidade: Ministério do Turismo. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 

(SecexDesen). 
1.6. Representação legal: Reginaldo Oscar de Castro (767/OAB-DF) e outros, representando Liga de 

Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - Labre e Gustavo de Faria Franco; Maria Carolina Magno 
Medeiros Martins Silva (64.851/OAB-DF), representando Tania Maria da Silva Penha; Francisca Regina 
Magalhaes Cavalcante, representando Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3642/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, 
nos termos art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 143, inciso I, alínea “b”, do 
Regimento Interno do TCU, em receber a documentação acostada à peça 24 dos presentes autos como mera 
petição, e, no mérito, negar provimento ao pleito formulado pelo município de Colniza/MT por falta de 
amparo legal: 

1. Processo TC-012.177/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Impertec Impermeabilizações e Contruções Ltda (36.971.836/0001-80); Prefeitura 

Municipal de Colniza (04.213.687/0001-02); Sergio Bastos dos Santos (346.803.731-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colniza. 
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3643/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde, em favor 

do ex-servidor José Marcelino Oliveira. 
Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, 

o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos; 
Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo 

Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos 
econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual 
decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se 
incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme 
o Enunciado 322 da Súmula do TST; 

Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não 
representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 
sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; 

Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem 
absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada 
a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 
559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); 

Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia 
afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, obedecidos os 
detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário, ou seja, com transformação da vantagem 
inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente 
absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; 
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Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 

remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e deveriam ter ensejado a absorção da 
parcela judicial inquinada; 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 
repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 
servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 

superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 
Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela 

ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica 
de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere 
ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do 

art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, 
da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: 

considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José 
Marcelino Oliveira (305.185.044-68), em decorrência da inclusão de parcelas judiciais, decorrentes de 

Planos Econômicos, na base de cálculo dos proventos; 
dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação 

Nacional de Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;  

fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-008.031/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: José Marcelino Oliveira (305.185.044-68). 
1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 

1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial as parcelas decorrentes 
de Planos Econômicos, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 

termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 
19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 3644/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª 

Região/AM e RR em favor de José Anchises Guedes Maues. 

Considerando que o ato em questão contempla o pagamento da vantagem “opção”, de que trata o art. 
2º da Lei 8.911/1994 (c/c o art. 18 da Lei 11.416/2006); 
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Considerando que, tendo como referência o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, o pagamento da vantagem mencionada 
proporcionou um acréscimo indevido aos proventos de aposentadoria do interessado em relação à última 

remuneração contributiva da atividade, tornando irregular a percepção da referida parcela; 
Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria do interessado foram 

implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o 

pagamento da “opção”; 
Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto, consolidada a partir da prolação do Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário, 
por meio do qual se firmou entendimento no sentido de que: 

é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento 

parcial da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos 
de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor 

dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela “opção”, tem 

decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 

37.934/DF; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 

Interno do TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José Anchises Guedes 

Maues (135.587.902-78), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula 

da Jurisprudência do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-008.082/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: José Anchises Guedes Maues (135.587.902-78). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR, com base no art. 45 da 
Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem 
denominada “opção”, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 
termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 

19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 

no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da 
Instrução Normativa TCU 78/2018; 
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1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 

1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 3645/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
em favor de Geralda Silvino da Silva. 

Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, 
pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; 

Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudênc ia desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar 

inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a 
decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam 
imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; 

Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a 
conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 

reajustes e reestruturações futuras; 
Considerando não haver nos autos informações sobre a forma pela qual a parcela incorporada pela 

interessada foi implementada, se administrativamente, ou se por decisão judicial transitada em julgado; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno/TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Geralda Silvino da Silva 
(014.712.068-31), recusando o respectivo registro; 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribuna l 
Regional Federal da 3ª Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da 
Jurisprudência do TCU; 

c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-008.101/2022-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Geralda Silvino da Silva (014.712.068-31). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, 

que: 
1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de quintos incorporados pela interessada 

posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer 
reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, 
caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 
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1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 3646/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais 

em favor de Wilton Soares. 
Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou, como irregularidade a macular o registro, 

o pagamento judicial de parcela que se refere à incorporação de horas extras à remuneração do ex-servidor 
que passou de celetista a estatutário; 

Considerando que o interessado, com vistas a manter o pagamento da parcela inquinada em seus 
proventos, ingressou com a ação ordinária 0802551-26.2021.4.05.8400, que tramitou no juízo da 20ª Vara 
Federal de Minas Gerais, cuja sentença considerou procedente o pedido nos seguintes termos: 

Ante estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido, para: 
Declarar a nulidade do ato administrativo que, na forma da revisão informada pela notificação de fls. 

114, determinou a extinção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, relativamente às 
horas extras incorporadas judicialmente na remuneração da parte autora. 

(...) 
Considerando que, em pesquisa realizada no portal da Justiça Federal de Minas Gerais, verificou-se 

que, a sentença foi reformada em sede de apelação (reexame necessário) pelo TRF da 1ª  Região nos 
seguintes termos: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO SEM JUSTO TÍTULO DE 
PARCELA DE RETRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 
ALCANCE DA COISA JULGADA TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA NA VIGÊNCIA DA LEI 
8.112/90. BOA-FÉ. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO 
ERÁRIO INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRENTE. 

1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o 
recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões 
já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, 
inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG. Cabe à UFMG a materialização do ato impugnado, em cujas atribuições se insere, entre 
outras, o gerenciamento das folhas de pagamento dos seus servidores. 

3. É pacífica a orientação jurisprudencial, e há orientação administrativa no mesmo sentido, cf. 
Súmula n. 106-TCU e Súmula n. 34-AGU, de que não é cabível a efetivação de descontos em folha de 
pagamento para fim de reposição ao erário, seja nos vencimentos ou proventos do servidor, quando se tratar 
de verba remuneratória por ele percebida de boa-fé, mesmo que seja indevida ou tenha sido paga a maior, 
por erro da Administração ou interpretação errônea ou aplicação equivocada da lei. 

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.244.182/PB, admitido como 
representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, definiu que a interpretação errônea da 
Administração que resulte em um pagamento indevido ao servidor acaba por criar-lhe uma falsa expectativa 
de que os valores por ele recebidos são legais e definitivos, daí não ser devido qualquer ressarcimento. 

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido 
a regime jurídico e de que não há ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade quando o montante 
da remuneração não é diminuído em decorrência da alteração do regime jurídico de retribuição, como na 
espécie. (Destaque acrescido) 

6. Contra o voto do relator, determina-se a devolução ao servidor dos valores que foram, antes da 
antecipação de tutela, recuperados administrativamente. 

7. Apelações da União e da UFMG e remessa oficial providas, em parte, para declarar a 
incompatibilidade das vantagens oriundas do regime celetista com o Regime Jurídico Único, e, neste caso, 
pela não operação dos efeitos da decadência para a Administração Pública rever seus atos. (Destaque 
acrescido) 
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Considerando que tal entendimento já foi acolhido pelo STF no regime de repercussão geral no 

Recurso Extraordinário 596.663, cuja decisão restou assim ementada: 
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À 

DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO 
JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC 
STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR 

FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 
1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic 

stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos 
adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de 
qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, 

independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisiona l, 
razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do 

executado. 
Considerando que, no caso concreto em análise, a decisão judicial que havia sido proferida pela 

primeira instância, no âmbito do Poder Judiciário, garantia uma vantagem do regime celetista e que a partir 

da alteração do regime jurídico da CLT para o dado pela Lei 8.112/1990, com o qual a referida vantagem 
não é compatível já que não há direito adquirido a regime jurídico, alterou-se o suporte fático e o estado da 

norma, restando alterado o silogismo original da sentença; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimen to 

Interno/TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Wilton Soares 

(317.119.606-91), recusando o respectivo registro; 
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade 

Federal de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudênc ia 

do TCU; 
c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7.1. 

1. Processo TC-009.438/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Wilton Soares (317.119.606-91). 
1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, que: 
1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela decorrente 

da Hora Extra, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos 
do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 
19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 
prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 

Normativa TCU 78/2018; 
1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

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

comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 3647/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em 
favor do ex-servidor Oscar Albrecht Machado Soares. 

Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, 

o pagamento de parcelas judiciais referentes ao percentual de 3,17%; 
Considerando que o índice de 3,17% (URV) se deu em razão de perda remuneratória decorrente de 

aplicação errônea dos critérios de reajuste previstos nos arts. 28 e 29 da Lei 8.880/1994, norma que criou a 
Unidade Real de Valor (URV); 

Considerando que a rubrica judicial decorrente da URV, percebida atualmente pelo aposentado em 

decorrência de decisão judicial, foi estendida a todos os servidores civis do Poder Executivo Federal, ativos 
e inativos, bem como pensionistas por meio do art. 8º da Medida Provisória 2.225/2001, independentemente 

de terem ingressado com pedido judicial; 
Considerando que a referida norma estabeleceu no art. 10 da MP 2.225/2001 que o pagamento dessa 

parcela deveria se dar apenas até a data de reorganização da carreira a qual pertence o servidor, nos termos 

a seguir transcritos: 
Art. 10. Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de adiciona is, 

gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 8º somente 
será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada. 

Considerando que a vigência posterior de nova estrutura remuneratória criada para determinada 

carreira encerra, para os servidores nela enquadrados, o pagamento da parcela referente ao índice decorrente 
da URV; 

Considerando que, in casu, determinação no sentido de suprimir o pagamento da parcela referente ao 
percentual de 3,17% não ofende a coisa julgada, visto que esta se limita pela situação jurídica sob cuja 
órbita se configurou, caracterizando tal exclusão mera equalização dos vencimentos em face de panorama 

jurídico posterior; 
Considerando que a continuidade do pagamento destacado do índice de 3,17% mesmo após 

1º/1/2002, data da incorporação do reajuste, conforme o art. 9º da Medida Provisória 2.225/2001, implica, 
no caso dos autos, duplicidade de pagamento do referido índice tendo em vista que uma mesma 
circunstância foi valorada em mais de um momento, contrariando, assim, o princípio do non bis in idem; 

Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela 
ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica 

de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere 
ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do 
art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, 

da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: 

considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Oscar 

Albrecht Machado Soares (271.036.410-72); 
dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto 

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

fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 

1. Processo TC-009.555/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Oscar Albrecht Machado Soares (271.036.410-72). 

1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 
1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial as parcelas decorrentes 

do percentual de 3,17%, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 

termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 
19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 
no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da 
Instrução Normativa TCU 78/2018; 

1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

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

comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 3648/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo extinto Ministério da Fazenda (atual 

Ministério da Economia), em favor do ex-servidor Aloisio Alves Pereira Filho. 
Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, 

o pagamento das rubricas “Decisão judicial (16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO)”, no valor 

de R$ 1.211,16, e “Decisão judicial (16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO)”, no valor de R$ 
290,50; 

Considerando que as referidas parcelas se referem a vantagem denominada “complemento salarial” 
de que trata o Decreto-Lei 2.438/88 e Lei 11.314/2006, aos servidores do DNOCS (e àqueles do DNOCS 
transferidos para o Ministério da Fazenda); 

Considerando que que a jurisprudência desta Corte tem afirmado reiteradamente que o provimento 
judicial que amparou o recebimento das referidas rubricas não afastou a obrigatoriedade de ulterior 

absorção pelos aumentos deferidos à carreira. Nessa linha os Acórdãos 4.975/2017 e 451/2020, ambos da 
1ª Câmara e de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 

Considerando que a parcela ora impugnada foi originalmente instituída pelo Decreto-Lei 2.438/1988, 

a título de “complementação salarial”, reestabelecida pela Lei 11.314/2006 e, finalmente, fixada pelo art. 
14 da Lei 12.716/2012, que possui o seguinte teor: 

“Art. 14. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de que trata o art. 9º da Lei 
nº 11.314, de 3 de julho de 2006, a partir de 1º de fevereiro de 2012, será devida nos percentuais de 100% 
(cem por cento) para os ocupantes de cargos de nível superior e de 70% (setenta por cento) para os 

ocupantes de cargos de nível intermediário, incidentes sobre o vencimento básico do respectivo padrão em 
que o servidor se encontrava posicionado em 1º de fevereiro de 2012. 

Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo não servirá de base de cálculo para nenhuma 
outra vantagem ou gratificação e será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo 
por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos 

ou das remunerações previstas na Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006, da concessão de reajuste ou 
vantagem de qualquer natureza e estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da 

remuneração dos servidores públicos federais.” 
Considerando que vantagem em questão deveria ser paga na forma de VPNI, e que sua base de cálculo 

seria o vencimento básico de fevereiro/2012, estando sujeita exclusivamente à atualização decorrente de 

revisão geral dos servidores federais e devendo ser gradativamente absorvida no caso de promoções, 
progressões ou reestruturação de cargos; 

Considerando a inobservância de obrigatória absorção da parcela pelas alterações de remuneração 
posteriores à concessão da vantagem; 
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Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, 

da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: 

considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Aloísio Alves Pereira Filho 

(190.230.493-49), recusando o respectivo registro; 
dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da 

Economia, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-009.566/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Aloísio Alves Pereira Filho (190.230.493-49). 
1.2. Órgão: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar ao Ministério da Economia que: 
1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 

15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 

art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 

1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos 
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 3649/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região/SP em favor de Sandra Regina Yokomizo. 

Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, 
pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; 

Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 

Corte de Contas acerca do assunto; 
Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal 

- STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de 
quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a 
decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por 

sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; 
Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está 

amparada por decisão judicial transitada em julgado em 2/3/2011, proferida nos autos da Ação Ordinária 
0000292-57.2004.4.03.6100, que tramitou na 22ª Vara Federal Civil de São Paulo e que foi movida pelo 
Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - Sintrajud; 
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Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão 

jurisdicionado com vistas à alteração da referida vantagem e nem tampouco à expedição de novo ato; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 

Interno do TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Sandra Regina 

Yokomizo (042.177.378-23), recusando o respectivo registro; 
b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que, a despeito da negativa de 

registro da aposentadoria da interessada, o ato de aposentadoria, que contempla “quintos” de funções 

comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está 
amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 

concessório. 
1. Processo TC-010.339/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Sandra Regina Yokomizo (042.177.378-23). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3650/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor 

de José Inácio Fernandes. 

Considerando que a concessão em epígrafe já foi apreciada pela ilegalidade, nos autos do 
TC 036.567/2021-3 (Acórdão 16598/2021-TCU-2ª Câmara), em que se verificou como irregularidade a 

macular a concessão, a incorporação de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido 
entre 9/4/1998 e 4/9/2001; 

Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho cadastrou novo ato informando que a parcela de 

quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 12/7/2010, 
proferida nos autos da Ação Ordinária 012092-54.2005.4.01.3400, que tramitou na 7ª Vara Federal de 

Brasília e que foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da 
União no DF - Sindjus/DF; 

Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal 

- STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de 
quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a 

decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por 
sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; 

Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão 

jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; 
Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 149.007/2021) foi cadastrado em 

substituição ao ato e-pessoal 24.162/2018, já apreciado no TC 036.567/2021-3; 
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Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 
Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 

jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 

8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José Inácio Fernandes 

(267.016.181-20), recusando o respectivo registro; 
b) esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, a despeito da negativa de registro da 

aposentadoria do interessado, o ato de aposentadoria, que contempla “quintos” de funções comissionadas 
incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por 
decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.  

1. Processo TC-010.408/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: José Inácio Fernandes (267.016.181-20). 

1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3651/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
em favor de Tania Maria Guido. 

Considerando que a concessão em epígrafe já foi apreciada pela ilegalidade, nos autos do 
TC 040.121/2021-6 (Acórdão 18.983/2021-TCU-1ª Câmara), em que se verificou como irregularidade a 
macular a concessão, a incorporação de quintos, com base em decisão administrativa do Tribunal Regiona l 

Federal da 3ª Região; 
Considerando que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região cadastrou novo ato informando que a 

parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 
2/3/2011, proferida nos autos da Ação Ordinária 0000292-57.2004.4.03.6100, que tramitou na 22ª Vara 
Federal de São Paulo e que foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado 

de São Paulo - Sintrajud; 
Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal 

- STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de 
quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a 
decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por 

sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; 
Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão 

jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; 
Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 4473/2022) foi cadastrado em 

substituição ao ato e-pessoal 10.656/2020, já apreciado no TC 040.121/2021-6; 

Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 
ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 
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Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este 

Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TCU, em: 

a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Tania Maria Guido 
(076.265.648-47), recusando o respectivo registro; 

b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, a despeito da negativa de registro da 
aposentadoria da interessada, o ato de aposentadoria, que contempla “quintos” de funções comissionadas 
incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por 

decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.  
1. Processo TC-010.849/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Tania Maria Guido (076.265.648-47). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3652/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio 

Grande do Norte em favor de Agenor Donizetti Lopes Alves. 
Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, 

pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; 

Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta 
Corte de Contas acerca do assunto; 

Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal 
- STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de 
quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a 

decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por 
sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; 

Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está 
amparada por decisão judicial transitada em julgado em 24/8/2009, proferida nos autos da Apelação Cível 
353.898/RN, que tramitou na Tribunal Regional Federal da 5ª Região e que foi movida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Rio Grande do Norte - Sintrajurn; 
Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão 

jurisdicionado com vistas à alteração da referida vantagem e nem tampouco à expedição de novo ato; 
Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário no sentido de 

ser possível “a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do 

Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão 
jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas”; 

Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este 
Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 
8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 

Interno do TCU, em: 
a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Agenor Donizetti Lopes 

Alves (156.699.634-15), recusando o respectivo registro; 
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b) esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte que, a despeito da negativa de 

registro da aposentadoria do interessado, o ato de aposentadoria, que contempla “quintos” de funções 
comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está 

amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 
concessório. 

1. Processo TC-010.905/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Agenor Donizetti Lopes Alves (156.699.634-15). 
1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3653/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde, em favor 

da ex-servidora Cláudia Prest Mattedi. 
Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, 

o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos; 
Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo 

Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos 

econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual 
decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se 

incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme 
o Enunciado 322 da Súmula do TST; 

Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não 

representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de 
sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; 

Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não 
há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem 
absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada 

a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 
559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); 

Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia 
afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, obedecidos os 
detalhamentos constantes do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário, ou seja, com transformação da vantagem 

inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente 
absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; 

Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura 
remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e deveriam ter ensejado a absorção da 
parcela judicial inquinada; 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve 
repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao 

servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da 
superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; 

Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela 

ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica 
de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere 

ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do 
art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; 
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, 
da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento 

Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: 
considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Cláudia 

Prest Mattedi (713.660.837-68), em decorrência da inclusão de parcelas judiciais, decorrentes de Planos 

Econômicos, na base de cálculo dos proventos; 
dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação 

Nacional de Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;  
fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 
1. Processo TC-010.983/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Cláudia Prest Mattedi (713.660.837-68). 
1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 

1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 
1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial as parcelas decorrentes 

de Planos Econômicos, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos 

termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 
19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 
prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução 
Normativa TCU 78/2018; 

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

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

comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 

ACÓRDÃO Nº 3654/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos relativos à aposentadoria de Jose Luiz Zanini Louzada Junior, 

concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul submetida a este Tribunal para fins de 
registro, em cujos proventos foi contemplada parcela de “quintos/décimos” decorrentes do exercício de 
função (ões) comissionada (s) após o advento da Lei 9.624/1998. 

Considerando que, na espécie, o STF, no âmbito do RE 638.115/CE, ao deliberar acerca do tema, 
concluiu que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo 

exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento 
legal”, sendo este o entendimento pacífico adotado por esta Corte de Contas; 

Considerando que, conforme consta da peça 3, o interessado ocupou função comissionada em período 

posterior ao advento da Lei 9.624/1998, cuja parcela foi incorporada aos seus proventos; 
Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida mediante decisão judicial transitada 

em julgado, por decisão judicial não passada em julgado ou, ainda, por decisão administrativa; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito 

do RE 638.115/CE, poderá ser mantido o pagamento da parcela incorporada de quintos ou décimos 

amparados por decisão judicial transitada em julgado; 
Considerando que na hipótese de incorporação de quintos ou décimos amparados por decisão judicia l 

não transitada em julgado ou por decisão administrativa, a vantagem incorporada no período de 8/4/1998 
até 4/9/2001, deve ser convertida em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros;  
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Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal 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 deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando, ainda, que o ato em análise deu entrada nesta Corte de Contas em prazo inferior a 

cinco anos, bem como a boa-fé do interessado, fato que atrai a aplicação do Enunciado 106 da Súmula de 

Jurisprudência deste Tribunal quanto ao ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas; 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 

e na forma do artigo 143, inciso III, ambos do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Jose Luiz Zanini Louzada 

Junior, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte 
de Contas; 

b) dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na 

Súmula 106, desta Corte de Contas 
c) determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que: 

c.1) promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada de quintos ou décimos pelo exercício de função comissionada entre o período de 8/4/1998 e 
4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória que deverá ser absorvida por quaisquer reajustes 

futuros, nos termos do RE 638.115/CE, caso a incorporação tenha se dado por decisão judicial não 
transitada em julgado ou por decisão administrativa; 

c.2) dê ciência ao interessado, no prazo de quinze dias contados da notificação desta deliberação, do 
inteiro teor deste decisum, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventua is 
recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente; 

c.3) encaminhe ao Tribunal, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, 
comprovantes da data em que o interessado teve ciência do teor desta deliberação. 

1. Processo TC-005.110/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Jose Luiz Zanini Louzada Junior (361.382.820-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Augusto Nardes. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3655/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região e submetida a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998; 
Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso 

Extraordinário - RE 638.115/CE; 
Considerando que, no caso concreto, não consta a informação de que o pagamento das parcelas 

incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por ação judicia l 
transitada em julgado, podendo ter sido incorporada por decisão judicial não passada em julgado ou 
mediante decisão administrativa; 
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Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento 

no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 

Público, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 

e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Vilma Aranha, negando-se 

o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que: 
b.1.) se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas 

após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento 
da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 
638.115/CE; 

b.2.) se, entretanto, a vantagem dos “quintos/décimos” incorporados no período compreendido entre 
8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou 

mediante decisão administrativa, as parcelas deverão ser destacadas e transformadas em “Parcela 
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 
638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região; 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-008.104/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Vilma Aranha (012.064.218-27). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3656/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-009.001/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Ana Cecilia Leutwiler (034.551.828-44); Cecilia Wloch Sedlacek 
(494.134.659-91); Mariangela Soares Vieira (628.091.218-34); Sandra Amelia Aguiar Figueiredo 
(081.496.662-49); Sofia Raquel Gomes Costa (240.447.414-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3657/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
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c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 

o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.049/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Iraci Coelho Sousa (407.419.233-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3658/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos relativos à aposentadoria de Jose Jorge Lima, concedida pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA submetida a este Tribunal para fins de registro, em cujos 
proventos foi contemplada parcela de “quintos/décimos” decorrentes do exercício de função (ões) 

comissionada (s) após o advento da Lei 9.624/1998. 
Considerando que, na espécie, o STF, no âmbito do RE 638.115/CE, ao deliberar acerca do tema, 

concluiu que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo 
exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento 
legal”, sendo este o entendimento pacífico adotado por esta Corte de Contas; 

Considerando que, conforme consta da peça 3, o interessado ocupou função comissionada em período 
posterior ao advento da Lei 9.624/1998, cuja parcela foi incorporada aos seus proventos; 

Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida mediante decisão judicial transitada 
em julgado, por decisão judicial não passada em julgado ou, ainda, por decisão administrativa; 

Considerando que, segundo a modulação de efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito 

do RE 638.115/CE, poderá ser mantido o pagamento da parcela incorporada de quintos ou décimos 
amparados por decisão judicial transitada em julgado; 

Considerando que na hipótese de incorporação de quintos ou décimos amparados por decisão judicia l 
não transitada em julgado ou por decisão administrativa, a vantagem incorporada no período de 8/4/1998 
até 4/9/2001, deve ser convertida em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros;  

Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal 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 deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando, ainda, que o ato em análise deu entrada nesta Corte de Contas em prazo inferior a 

cinco anos, bem como a boa-fé do interessado, fato que atrai a aplicação do Enunciado 106 da Súmula de 
Jurisprudência deste Tribunal quanto ao ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas; 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 
Público, 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 
e na forma do artigo 143, inciso III, ambos do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Jose Jorge Lima, negando -
lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

b) dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na 

Súmula 106, desta Corte de Contas 
c) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA que: 

c.1) promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela 
incorporada de quintos ou décimos pelo exercício de função comissionada entre o período de 8/4/1998 e 
4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória que deverá ser absorvida por quaisquer reajustes 
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futuros, nos termos do RE 638.115/CE, caso a incorporação tenha se dado por decisão judicial não 

transitada em julgado ou por decisão administrativa; 
c.2) dê ciência ao interessado, no prazo de quinze dias contados da notificação desta deliberação, do 

inteiro teor deste decisum, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventua is 
recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente; 

c.3) encaminhe ao Tribunal, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, 

comprovantes da data em que o interessado teve ciência do teor desta deliberação. 
1. Processo TC-009.498/2022-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jose Jorge Lima (156.145.575-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/ba. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3659/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-010.489/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Josineide Jeronimo da Silva Cunha (411.289.314-00); Telma Maria Pereira Souza 

(227.746.104-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3660/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-010.998/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Marcia Maria Hiluy Nicolau de Oliveira (040.436.263-04); Pedro Nicolau Gaudez 
de Carvalho (113.361.701-82). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3661/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 

c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 
convergentes emitidos nos autos. 

1. Processo TC-011.071/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Patricia do Amaral Silva Veloso (790.262.576-00); Zelia Beatriz Freire e Silva 

(497.328.626-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/mg. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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 3662/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal( is ) 
o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de acordo com os pareceres 

convergentes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-023.486/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Alzira Maria Pinto de Andrade (199.273.552-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3663/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, 
c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar 
legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s) registro(s), de acordo 

com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 
1. Processo TC-021.503/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Mayrla de Lira Roseno (965.329.633-72); Valdenira Carvalho Viana Macedo 
(479.267.593-68). 

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

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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: Alan Mota Noronha (12.923/OAB-PA), Juliana Lima Falcao Ribeiro 

(114.308/OAB-RS) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ENCERRAMENTO 

Às 16 horas e 06 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada 
pelo Presidente e homologada pela Primeira Câmara. 

ALINE GUIMARÃES DIÓGENES 
Subsecretária da Primeira Câmara 

Aprovada em 12 de julho de 2022. 

BENJAMIN ZYMLER 
Presidente 

 
 

ANEXO I DA ATA Nº 22, DE 5 DE JULHO DE 2022 

(Sessão Ordinária da Primeira Câmara) 

ACÓRDÃOS PROFERIDOS DE FORMA UNITÁRIA 

Relatórios, Propostas de Deliberação e Votos emitidos pelo respectivo relator, bem como os Acórdãos 
de nºs 3607 a 3639, aprovados pela Primeira Câmara.  

 

 
ANEXO II DA ATA Nº 22, DE 5 DE JULHO DE 2022 

(Sessão Ordinária da Primeira Câmara) 

Relatório, Voto e minuta de Acórdão proferidos no processo TC-011.111/2019-4, cujo relator é o 
Ministro Vital do Rêgo. 
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