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ATAS 
 

2ª CÂMARA 
 

ATA Nº 23, DE 12 DE JULHO DE 2022 
(Sessão Ordinária da Segunda Câmara) 

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

Subsecretária da Segunda Câmara: AUFC Elenir Teodoro Goncalves dos Santos 

À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão ordinária da Segunda Câmara, com a 
presença dos Ministros Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia; dos Ministros-Substitutos Marcos Bemquerer 

Costa, convocado para substituir o Ministro Augusto Nardes, e André Luís de Carvalho; e do Representante 
do Ministério Público, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 

Ausente o Ministro Augusto Nardes, por motivo de férias. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 
A Segunda Câmara homologou a ata nº 22, referente à sessão realizada em 5 de julho de 2022. 

PUBLICAÇÃO DA ATA NA INTERNET 
Os anexos das atas, de acordo com a Resolução nº 184/2005, estão publicados na página do Tribuna l 

de Contas da União na Internet. 

PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA 
Foram excluídos de pauta, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, os seguintes processos: 

- TC-001.509/2017-9, cujo Relator é o Ministro Aroldo Cedraz; 
- TC-004.084/2022-5 e TC-043.509/2021-5, de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; e 

- TC-004.664/2021-3, TC-005.564/2022-0, TC-021.985/2019-7, TC-026.951/2020-7 e 
TC-043.790/2021-6, cujo Relator é o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 

A Segunda Câmara aprovou, por relação, os acórdãos de nºs 3451 a 3585. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, a Segunda Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 3370 a 
3450, incluídos no Anexo desta Ata, juntamente com os relatórios e votos em que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÕES ORAIS 

Na apreciação do processo TC-045.776/2021-0, cujo relator é o Ministro Aroldo Cedraz, o Dr. Dézio 
João de Oliveira Júnior declinou de produzir sustentação oral em nome do Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais - CFT e de Wilson Vanderlei Vieira. 
Na apreciação do processo TC-033.396/2019-1, cujo relator é o Ministro Antonio Anastasia, o Dr. 

Maurício Magalhães Faria Neto não compareceu para produzir sustentação oral em nome de Bianca 

Borsatto Galera.  

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 3370/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 045.776/2021-0 
1.1. Apenso: 003.432/2022-0 

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

4. Órgão/Entidade: Conselho Federal dos Técnicos Industriais. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71472044.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 132 | Terça-feira, 19/07/2022 2 

8. Representação legal: Delzio Joao de Oliveira Junior (13.224/OAB-DF), representando Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades 
ocorridas na 5/2021, celebrado entre Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e o escritório Arruda 
e Diniz Advogados Associados, mediante inexigibilidade de licitação; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17, 235 e 237, inciso VI, do Regimento 

Interno, em: 
9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, 

considerá-la procedente; 

9.2. dar ciência ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com fundamento no art. 9º, inciso I, da 
Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no contrato 5/2021, para que 

sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 
9.2.1. a execução indireta de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 

cargos da entidade, a exemplo do assessoramento jurídico eleitoral previsto no escopo do contrato 5/2021, 

viola o art. 3º, inciso IV, do Decreto 9.507/2018; e 
9.2.2. a contratação por inexigibilidade sem a devida demonstração de que o objeto possui 

características diferenciadas ou especiais que justifiquem a não realização de licitação e demandem atuação 
de profissionais com notória especialização do contratante afronta o art. 3º-A, da Lei 14.039/2020, o art. 25 
da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (Súmulas 39 e 252). 

9.3. dar ciência desta decisão ao representante e ao Conselho Federal dos Técnicos Industria is, 
destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados 

por meio do endereço eletrônico <www.tcu.gov.br/acordaos> e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode 
encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 

9.4. arquivar o presente processo. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3370-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3371/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 033.396/2019-1. 
2. Grupo I - Classe de Assunto I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial). 

3. Recorrente: Bianca Borsatto Galera (133.329.958-39) 
4. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 
8. Representação legal: Mauricio Magalhães Faria Neto (15.436/OAB-MT), Claudio Stabile Ribeiro 

(3213/OAB-MT) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Bianca 

Borsatto Galera, contra o Acórdão 7.366/2021-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio 
do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da recorrente, imputando- lhe débito 

e aplicando-lhe multa, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o 
art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 

9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 
9.2. notificar a recorrente, o jurisdicionado e a Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso 

a respeito desta deliberação. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3371-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3372/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 003.205/2022-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão Militar. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Julia Maria Passarinho Chaves (126.488.761-20). 

4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar 

emitido pelo Comando do Exército. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

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

9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de pensão militar, e negar-lhe o registro; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando 

do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Comando do Exército que: 
9.3.1. 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, 
do art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 

9.3.2. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão 
militar considerada ilegal; 

9.3.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no 

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

9.3.4. informe à interessada que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, 
deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; e 

9.3.5. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4º, § 3º, da 
Resolução-TCU 170/2004. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3372-23/22-2. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3373/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 007.000/2022-7. 

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

3.1. Interessado: Gloria Falci da Silveira (006.164.557-55). 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de pensão militar 
exarado pelo Comando do Exército em favor de Gloria Falci da Silveira (006.164.557-55). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 
1º, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1º, inciso VIII, do art. 

259, inciso II, do art. 260, § 1º, do Regimento Interno, em: 
9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão de Gloria Falci da Silve ira 

(006.164.557-55); 
9.2. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército e à interessada, informando-a de que o teor 

integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3373-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3374/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 009.350/2022-5 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Civil. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Maria Inês Campolina Barbosa (371.502.436-49). 

4. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil de Maria Inês Campolina 

Barbosa (371.502.436-49), vinculada ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 
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1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso 

II, da IN TCU 78/2018, em: 
9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de pensão civil, negando-lhe o respectivo registro; 

9.2. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que: 
9.2.1. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores 

percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido 
9.2.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da pensão civil, 

faça cessar o seu pagamento, ora impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da 
autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

9.2.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência da 

interessada quanto ao julgamento deste Tribunal; 
9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar as 

informações relativas Processo 1014303-89.2018.4.01.3400, que tramita perante o Juízo da 9ª Vara Federal 
Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-
Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, para que adotem as providências judiciais cabíveis.  

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3374-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3375/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 011.076/2022-4 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão civil. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Elizeta Maria de Paiva Ramos (545.521.927-87); Janette Miranda de Faria 

(341.907.169-87). 
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão civil instituídas por Wagner de Castro 
Mathias Netto, vinculado ao Ministério Público Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 

1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso 
II, da IN TCU 78/2018, em: 

9.1. considerar ilegais os presentes atos de pensão civil, negando-lhes os respectivos registros; 
9.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do 

Ministério Público Federal, deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do 

TCU; 
9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 

9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo aos atos impugnados, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 
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9.3.2. emita novos atos, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-os ao Tribunal, após suprimida a 

irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 
9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não 
exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso 
não seja provido; 

9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do 
interessado quanto ao julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3375-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3376/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 013.340/2019-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Militar. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Alessandra Melo do Nascimento (036.617.827-03); Dilce Dordron de Souza 

(308.405.547-53); Dilmar Dordron Azevedo (739.470.757-15); Dilra Dordron de Pinho (005.095.027-41); 

Dilza Dordron (716.199.417-91); Ilazir Aparecida de Oliveira (069.633.807-67); Joseanne Gomes da Silva 
(670.158.757-72); Josette Gomes da Silva (611.642.247-00); Liege Maria Marques Cherfen 

(434.935.057-87); Maria Adelia Cunha Lemos (811.846.467-91); Maria Helena Melo do Nascimento 
(104.483.727-62); Maria Madalena Boeing (092.101.307-82); Maria da Aparecida Araujo 
(023.436.517-01); Naeli Salek de David (375.867.857-91); Silvia Maria Wolbert Eleuter io 

(346.258.957-15); Solange Cunha Amorim (246.350.147-20).. 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa atos de concessão de pensão militar. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

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

em: 
9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituídas por 

Silvio Eleuterio, Cler de Aguiar, Alfredo Marques Cunha e Heleno Pereira do Nascimento; 

9.2. considerar prejudicado por perda de objeto o exame do ato instituído por Sebastião Alves de 
Oliveira, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 

9.3. considerar ilegais os atos de concessão de pensão instituídas por Darci Carmem de David, Jardil 
Henrique, Jose Santana da Silva, Pedro Manoel Cherfen Neto e Waldyr Dorbron; 

9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando 

do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3.2. determinar ao Comando do Exército que: 

9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo 
de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 
do art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 
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9.3.2.2. adeque os proventos decorrentes dos atos de pensão instituídas por Darci Carmem de David 

ao posto de General de Exército; 
9.3.2.3. esclareça às interessadas Josette Gomes da Silva (CPF 106.983.457-20), Liege Maria 

Marques Chefen (CPF 038.799.687-72), Maria da Aparecida Araujo (CPF 023.436.517-01) e Dilmar 
Dordron Azevedo (CPF 054.258.087-04) que assiste a elas o direito à opção pela manutenção dos proventos 
de pensão militar, mediante a renúncia aos benefícios acumulados indevidamente; 

9.3.2.4. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente 
interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; e 

9.3.2.5. comunique às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 
30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução-TCU 
170/2004. 

9.4. esclarecer ao Comando do Exército que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar 
mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, livres das 

irregularidades apontadas nestes autos; 
9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas 

indicadas no subitem 9.3, representando a este Tribunal, caso necessário. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3376-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3377/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 019.772/2015-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I Embargos de declaração (Tomada de Contas Especial). 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 

3.2. Responsável: Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (606.422.464-91). 
3.3. Recorrente: Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (606.422.464-91). 
4. Órgão/Entidade: Município de Limoeiro de Anadia - AL. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 

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: Hugo Veloso Cavalcante (14.747/OAB-AL) e Marcelo Jose Bulhões 
Magalhães (54.229/OAB-DF), representando Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Jorge Nivaldo 

Ribeiro de Albuquerque contra o Acórdão 2.776/2022 - TCU - 2ª Câmara, que negou provimento ao recurso 

de reconsideração interposto contra o Acórdão 2953/2019 - 2ª Câmara (retificação material - Acórdão 
9850/2019 - 2ª Câmara), que julgou irregulares suas contas especiais em razão de irregularidades na gestão 

de recursos federais destinados à execução de ações do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) 
para o custeio de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público no Município de Limoeiro 
de Anadia/AL no exercício de 2008; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 

277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a 

deliberação embargada; 
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9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e demais interessados. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3377-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3378/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 022.225/2021-8 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Sandra Regina Paz de Moura (463.048.609-78). 

3.2. Recorrente: Sandra Regina Paz de Moura (463.048.609-78). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Sandra 

Regina Paz de Moura, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 14.825/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, 
entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 

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

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 
ciência ao órgão de origem que, comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada em 
julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 

modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 
incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3378-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3379/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 023.415/2021-5 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Claudete Luiza Hinz (CPF 046.343.378-51). 

3.2. Recorrente: Claudete Luiza Hinz (CPF 046.343.378-51). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Claudete 

Luiza Hinz, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 14.857/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, entre 

outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 

ciência ao órgão de origem que, comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada em 
julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 

modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 
incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3379-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3380/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 022.313/2021-4 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Virginia Maria Varison Costa (CPF 050.774.108-01). 

3.2. Recorrente: Virginia Maria Varison Costa (CPF 050.774.108-01). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Virginia 
Maria Varison Costa, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 10.909/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, 

entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 

ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada 
em julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 
modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 

incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 
9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3380-23/22-2. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3381/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 023.433/2021-3 

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

3.1. Interessada: Dulcineia Sansone Morales (CPF 057.864.248-47). 
3.2. Recorrente: Dulcineia Sansone Morales (CPF 057.864.248-47). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região-Campinas/SP - TRT/15ª Região. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Ministro Bruno Dantas 

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: Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-
DF) e outros, representando Dulcineia Sansone Morales. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Dulcine ia 

Sansone Morales (CPF 057.864.248-47), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.719/2021-TCU-

2ª Câmara, o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 

ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada 
em julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 

modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 
incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3381-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3382/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 023.536/2021-7 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Irineia Marques Wanderley (062.946.422-72). 

3.2. Recorrente: Irineia Marques Wanderley (062.946.422-72). 
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal - MPF. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por MPF., 
por meio do qual se insurge contra o Acórdão 15.332/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, entre outras medidas, 

considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 

ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está 
efetivamente contemplada pela sentença proferida no Processo 1035883.44.2019.4.01.3400, e, nessa 
hipótese, dar ao exato cumprimento das determinações contidas nas alíneas “b.1” e “b.2” do Acórdão 

15.332/2021-TCU-2ª Câmara, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; 
e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3382-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3383/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 023.643/2021-8 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Gilberto Correa (CPF 213.035.250-20). 

3.2. Recorrente: Gilberto Correa (CPF 213.035.250-20). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 
Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: Rui Fernando Hübner (41.977/OAB-RS), Amarildo Maciel Martins 
(34.508/OAB-RS) e outros, representando Gilberto Correa. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Gilberto 
Correa (CPF 213.035.250-20), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 15.631/2021-TCU-2ª Câmara, 

o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar 

sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 
9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3383-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
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13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3384/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 023.843/2021-7 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Luciana Duarte Mena Barreto (CPF 429.814.500-00). 

3.2. Recorrente: Luciana Duarte Mena Barreto (CPF 429.814.500-00). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS - TRT/4ª Região. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

8. Representação legal: Felipe Néri Dresch da Silveira (33.779/OAB-RS), representando Luciana 
Duarte Mena Barreto. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Luciana 
Duarte Mena Barreto, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13.927/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, 

entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 

ciência ao órgão de origem que, comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada em 
julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 
modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 

incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 
9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3384-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3385/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 023.847/2021-2 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Clarice de Oliveira Martins (CPF 467.597.940-87). 
3.2. Recorrente: Clarice de Oliveira Martins (CPF 467.597.940-87). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: Rui Fernando Hübner (41.977/OAB-RS), Amarildo Maciel Martins 

(34.508/OAB-RS) e outros, representando Clarice de Oliveira Martins. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Clarice 

de Oliveira Martins (CPF 467.597.940-87), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13.928/2021-
TCU-2ª Câmara, o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou- lhe 

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

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar 

sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 
9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3385-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3386/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 023.833/2021-1 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessada: Lia Mara Roggia Ceolin (CPF 413.128.300-00). 
3.2. Recorrente: Lia Mara Roggia Ceolin (CPF 413.128.300-00). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS - TRT/4ª Região. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 

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

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: Rui Fernando Hübner (41.977/OAB-RS), Amarildo Maciel Martins 

(34.508/OAB-RS) e outros, representando Lia Mara Roggia Ceolin. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Lia Mara 

Roggia Ceolin, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.724/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, entre 
outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 

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

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 
ciência ao órgão de origem que, comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada em 
julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 

modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 
incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3386-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 3387/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 044.936/2021-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Mariano Fragoso Machado (206.113.150-68). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Mariano Fragoso 

Machado (206.113.150-68), vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS submetido, para 
fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso 

II, da IN TCU 78/2018, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Mariano Fragoso Machado 

(206.113.150-68), negando-lhe o respectivo registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 
no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS que: 
9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias contado da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas 

após essa data pelo responsável; 
9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 

desta deliberação, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela 
ilegalidade, no que tange ao cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS; 

9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor 

da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de 
eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as 

respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 
9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apreciação desta deliberação, 

documentos comprobatórios da ciência do interessado do julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3387-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3388/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 045.018/2021-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Roberto Antonio Valois Mendes (122.813.605-04). 

4. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria de ex-servidor do 

Universidade Federal da Bahia, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 

1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Roberto Antonio Valois Mendes (122.813.605-04), 

recusando seu registro; 

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

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

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 do inteiro teor 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. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Universidade Federal da Bahia. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3388-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3389/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 044.978/2021-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Jose Carlos Bastos (344.099.049-49). 
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria de Jose Carlos Bastos 

(344.099.049-49), vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 
diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 

1º, inciso V; 39, inciso II; e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jose Carlos Bastos (344.099.049-49), recusando seu 

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

citada acima, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 
9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que adote as seguintes providências, 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: 

9.3.1. promova a exclusão, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, 

da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo 
na jurisprudência deste Tribunal. 

9.3.2. dê ciência do inteiro teor 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. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Universidade Federal de Santa Catarina. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3389-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3390/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 041.207/2021-1. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Civil. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Senir Regina Kuerten Rocha (245.111.029-53). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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 concessão de pensão civil em favor de Senir Regina 
Kuerten Rocha (245.111.029-53), instituída por Marcio Correa Rocha (063.603.949-87) vinculada ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribuna l 

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

diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 
1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1º, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso 
II, da IN TCU 78/2018, em: 

9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil referente a Senir Regina Kuerten Rocha 
(245.111.029-53), negando-lhe o respectivo registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto 
no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que: 

9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 

9.3.2. emita novo ato de concessão de pensão civil, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao 
Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 
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9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando -

a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a 
devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja 

provido; 
9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do 

interessado quanto ao julgamento deste Tribunal. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3390-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3391/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 036.915/2021-1 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Helecy Roriz Rodrigues (CPF 431.432.531-34). 

3.2. Recorrente: Helecy Roriz Rodrigues (CPF 431.432.531-34). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: Ophir Filgueiras Cavalcante Junior (38.000/OAB-DF), representando Helecy 

Roriz Rodrigues. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Helecy 
Roriz Rodrigues, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.622/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, entre 
outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 

ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada 

em julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 
modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 

incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 
9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3391-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3392/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo TC 040.719/2019-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial. 
3. Interessados/Responsáveis: 
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3.1. Responsável: Ronaldo Almeida Sousa (CPF 551.667.925-72). 

4. Órgãos/Entidades: Município de Jussara/BA e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Érica Melissa Tanajura Pinto da Rocha (OAB/BA 18.750), João Clymaco 

Teixeira (OAB/BA 10.930) e Lucas Araújo Costa Santos (OAB/BA 58.054), representando Ronaldo 
Almeida Sousa (procuração à peça 63). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ronaldo Almeida Sousa na condição de Prefeito 

Municipal de Jussara/BA (gestão 2005-2008 e 2009-2012), em razão da não execução do objeto pactuado 
por meio do Convênio 06/2008, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal sob o número 621542 e firmado em 13/3/2008 entre o então Ministério da Integração Nacional e a 
sobredita edilidade, tendo por objeto “a construção de uma barragem de maciço de terra, localizada no 
povoado de Boa Nova”; 

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

9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Ronaldo Almeida Sousa, dando-se prosseguimento 
ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei Orgânica do TCU, 

combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 
e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Ronaldo Almeida 

Sousa, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 
atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 25/3/2008 até a data do efetivo recolhimento, 
e fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante 

o Tribunal, o recolhimento da referida quantia 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: 

9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 
9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado 

pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento 

da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) 
dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em 

vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do 
recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal; 

9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 

9.4. encaminhar cópia desta deliberação Ministério do Desenvolvimento Regional, ao responsável 
em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7º, do Regimento Interno-

TCU, à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3392-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3393/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 036.722/2021-9 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Fabiano de Barros (037.262.418-92). 
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3.2. Recorrente: Fabiano de Barros (037.262.418-92). 

4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região/SP - TRT/15ª Região. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Fabiano de Barros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Fabiano 

de Barros, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 17.211/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, entre outras 

medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3393-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3394/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 036.627/2021-6 

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

3.1. Interessada: Fatima Isabel Machado Tlaija Ramos (CPF 692.998.890-15). 
3.2. Recorrente: Fatima Isabel Machado Tlaija Ramos (CPF 692.998.890-15). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS - TRT/4ª Região. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

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: Felipe Néri Dresch da Silveira (33.779/OAB-RS), representando Fatima 
Isabel Machado Tlaija Ramos. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Fatima 

Isabel Machado Tlaija Ramos, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.601/2021-TCU-2ª Câmara, 

o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar 

sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 
9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3394-23/22-2. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3395/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 036.703/2021-4 

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

3.1. Interessada: Nadja Irina Cernov de Oliveira Siqueira (CPF 161.904.162-68). 
3.2. Recorrente: Nadja Irina Cernov de Oliveira Siqueira (CPF 161.904.162-68). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região-AC e RO - TRT/14ª Região. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: Ueliton Felipe Azevedo de Oliveira (5.176/OAB-RO), representando Nadja 
Irina Cernov de Oliveira Siqueira. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Nadja 

Irina Cernov de Oliveira Siqueira, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.607/2021-TCU-2ª 

Câmara, o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 

ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada 
em julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 

modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 
incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3395-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3396/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 029.185/2019-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsáveis: Luiz Lindbergh Farias Filho (690.493.514-68); Nelson Roberto Bornier de 

Oliveira (100.418.007-10); Sheila Chaves Gama de Souza (506.906.637-49). 
4. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

8. Representação legal: Ernesto Baccherini e Maria Inês Sobreira de Azevedo (1622-A/OAB-RJ), 
representando Sheila Chaves Gama de Souza. 

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

Econômica Federal (Caixa), em razão da inexecução parcial do objeto e do não atingimento dos objetivos 
do Contrato de Repasse 255.935-82/2008, celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município de Nova 

Iguaçu/RJ, tendo por objeto a drenagem pluvial e a pavimentação de ruas; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso III, alíneas “b” 

e “c”; 19; 23, inciso III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea “a”; e 
267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 

9.1. considerar revel o Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. excluir o Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho do rol de responsáveis desta TCE, tendo em vista a não 

confirmação da irregularidade pela qual foi chamado aos autos; 

9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Sheila Chaves Gama de Souza e pelo Sr. 
Nelson Roberto Bornier de Oliveira para julgar regulares suas contas dando-lhes quitação; 

9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e arquivar os autos. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3396-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3397/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 028.318/2019-6. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (em Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CNPJ 00.378.257/0001-81). 

3.2. Responsável: Neilton Mulim da Costa (CPF 776.368.647-20). 
3.3. Recorrente: Neilton Mulim da Costa (CPF 776.368.647-20). 

4. Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo - RJ. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de 

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Giorgio Pierson Oliboni (151.970/OAB-RJ) e Marcio Remo Condeixa da 

Costa (91.878/OAB-RJ), representando Neilton Mulim da Costa. 

9. Acórdão: 
VISTOS Recursos de Reconsideração interposto pelo Sr. Neilton Mulim da Costa, ex-prefeito do 

Município de São Gonçalo-RJ (gestão 2013-2016), contra o Acordão 5026/2021-TCU-2ª Câmara, de 
relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do 
responsável, condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 

25.000,00; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Neilton Mulim da Costa para, no 

mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3397-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3398/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 024.273/2021-0 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Liliane Torres de Oliveira (CPF 237.658.361-68). 

3.2. Recorrente: Ministério Público Federal. 
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo 

Ministério Público Federal, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 17.578/2021-TCU-2ª Câmara, o 
qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Liliane Torres de Oliveira ilegal e negou-
lhe registro; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 

em: 
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 

ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se a beneficiária do ato em exame está 

efetivamente contemplada pela sentença proferida na Ação Coletiva 1035883.44.2019.4.01.3400, do 
SINDJUS/DF, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (ou na Ação Civil Pública 

104324075.2019.01.3400/SJDF, de autoria do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU e do CNMP, ou 
na Ação Coletiva 1043038.98.2019.4.01.3400, manejada pela Associação dos Servidores do Ministér io 
Público Federal), e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 1.7.1, 

1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 17.578/2021-TCU-2ª Câmara, caso venha a ser desconstituída ou suspensa a 
eficácia da sentença;  

9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3398-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3399/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 024.247/2021-9 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Marcia Regina Bombarda de Pontes (015.079.628-51). 

3.2. Recorrente: Marcia Regina Bombarda de Pontes (015.079.628-51). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região-Campinas/SP - TRT/15ª Região. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

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

Bombarda de Pontes. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Marcia 

Regina Bombarda de Pontes, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11.756/2021-TCU-2ª Câmara, 
o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar 
sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3399-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3400/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC - 024.157/2021-0 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessada: Tania Maria Figueiredo Moro (CPF 069.243.888-25). 

3.2. Recorrente: Tania Maria Figueiredo Moro (CPF 069.243.888-25). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP - TRT/2ª Região. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Tania 

Maria Figueiredo Moro, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 17.472/2021-TCU-2ª Câmara, o 
qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 
ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada 

em julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 
modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 
incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3400-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3401/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 024.057/2021-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Aposentadoria) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Samuel de Mello Ferreira (539.266.508-00). 

3.2. Recorrente: Samuel de Mello Ferreira (539.266.508-00). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 
Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-

DF) e outros, representando Samuel de Mello Ferreira. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Samuel de Mello Ferreira, 
contra o Acórdão 3.027/2022-TCU-2ª Câmara, que negou provimento a pedido de reexame que pretendia 
reformar o Acórdão 14.871/2021-TCU- 2ª Câmara, por meio do qual o TCU julgou seu ato de aposentadoria 

ilegal e negou-lhe registro. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões 
expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. dar conhecimento desta decisão ao embargante. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3401-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3402/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo TC 023.913/2021-5 

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

3.1. Interessada: Rita de Cassia Rocha Souto (CPF 598.901.187-34). 
3.2. Recorrente: Rita de Cassia Rocha Souto (CPF 598.901.187-34). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP - TRT/15ª Região. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Ministro Bruno Dantas 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos 

e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Rita de 
Cassia Rocha Souto, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.731/2021-TCU-2ª Câmara, o qual, 
entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, sem embargo de dar 
ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada 
em julgado, assegure-lhe a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e observe a 

modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a 
incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 

9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3402-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3403/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 045.044/2021-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Pensão Militar. 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessados: Edemari Mari (018.674.379-37); Gilmara da Silva Soligo (007.791.439-22); 

Juscemara da Silva Goncalves (038.208.039-47). 
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando do Exército 

aos beneficiários acima indicados; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante 
das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 

1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão da pensão de Edemari Mari (018.674.379-37); Gilmara da 

Silva Soligo (007.791.439-22); Juscemara da Silva Goncalves (038.208.039-47), recusando o registro; 

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

9.3. determinar ao Comando do Exército que: 
9.3.1. 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. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão da pensão de Edemari Mari 
(018.674.379-37); Gilmara da Silva Soligo (007.791.439-22); Juscemara da Silva Goncalves 
(038.208.039-47), com fulcro no art. 19, §3º, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado da irregularidade 

verificada; 
9.3.3. comunique aos interessados sobre o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo 

proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximirá da obrigação de devolver os valores 
percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 
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9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas 

indicadas no subitem 9.3., representando a este Tribunal, caso necessário. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3403-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3404/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 045.034/2021-4. 

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

3.1. Interessados: Euripedes Maria Ferreira Martins (335.983.391-00); Livia Lidyanne Arruda 
Teixeira (007.223.031-22); Monica Silva Arruda Teixeira (074.642.937-11). 

4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando da 

Aeronáutica aos beneficiários acima indicados; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante 

das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 

1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de concessão da pensão de Euripedes Maria Ferreira Martins 

(335.983.391-00); Livia Lidyanne Arruda Teixeira (007.223.031-22); Monica Silva Arruda Teixeira 
(074.642.937-11), recusando-lhe o registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, 

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica 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. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão da pensão de Euripedes Maria 

Ferreira Martins (335.983.391-00); Livia Lidyanne Arruda Teixeira (007.223.031-22); Monica Silva 
Arruda Teixeira (074.642.937-11), com fulcro no art. 19, §3º, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado 
da irregularidade verificada; 

9.3.3. comunique aos interessados sobre o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo 
proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximirá da obrigação de devolver os valores 

percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 
9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas 

indicadas no subitem 9.3., representando a este Tribunal, caso necessário. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3404-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz (Relator) e Antonio Anastasia. 
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3405/2022 - TCU - Segunda Câmara 

1. Processo nº TC 001.237/2022-5. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração em Aposentadoria 
3. Recorrentes/Interessados/Responsáveis: 

3.1. Recorrente: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
5.1 Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Tribuna l 

Regional Federal da 4ª Região contra o Acórdão 1.698/2022-TCU-2ª Câmara, que julgou ilegal o ato de 
concessão de aposentadoria de Marcia Ferreira Roque Flores (412.928.200-04), servidora aposentada do 

TRF 4º Região, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas 

pelo Relator, em 
9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, e dar-lhes efeitos infringentes, 

para tornar sem efeito o item 1.7.2 e respectivos subitens do Acórdão 1.698/2022-TCU-2ª Câmara, mantida 
a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 

9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) de que a servidora aposentada é 

beneficiária de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação nº 2003.71.00.057296-7, ajuizada 
perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre (RS), o que lhe assegura a manutenção da 

parcela de “quintos”, observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores 

9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e ao TRF 4ª Região, informando que o teor integra l 

das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso 
às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".  

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3405-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3406/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 004.396/2022-7. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Hilton Filardi Ribeiro (153.706.405-30). 
4. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 
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9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de 
aposentadoria a ex-servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 
1º, inciso VIII e 260, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Hilton Filardi 
Ribeiro; 

9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e à 
interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser 
consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3406-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3407/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.621/2022-4. 
2. Grupo II - Classe de Assunto V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Elisete Araujo Eduardo (353.769.619-15). 

4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
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 Instituto Nacional do Seguro Social, em favor da Sra. Elisete Araujo Eduardo, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 
arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, art. 262, § 2º, do Regimento Interno e art. 6º, § 1º, 
da Resolução TCU 206, de 24/10/2007, em: 

9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Elisete Araujo Eduardo, determinando-se o 
correspondente registro; 

9.2. determinar à unidade jurisdicionada que proceda à anotação devida nos assentamentos funciona is 
da interessada; 

9.3. à Sefip, para que que efetue as devidas correções no Sistema e-Pessoal. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3407-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3408/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 010.949/2022-4. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
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3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Pedro Ribeiro Soares (096.945.283-72). 
4. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

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

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

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

aposentadoria a ex-servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as 
razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 

1º, inciso VIII e 260, do Regimento Interno, em: 
9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Pedro Ribeiro 

Soares; 

9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ao 
interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser 

consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3408-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3409/2022 - TCU - Segunda Câmara 
1. Processo nº TC 020.177/2020-8. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Responsável: Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (350.344.241-34). 

4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Woner Martins Protasio, representando Aguinaldo Oliveira de Rezende 

Junior. 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 
do Turismo, em desfavor do Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (350.344.241-34), ex-prefeito de 
Aurilândia/GO, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para 

realização da “Festa da Guariroba no Município de Aurilândia/GO”,, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa do responsável Aguinaldo Oliveira de 

Rezende Junior (350.344.241-34), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base 

no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c” e § 2º, da Lei 8.443/1992 

c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III e § 5º, 210 e 214, inciso 
III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr Aguinaldo Oliveira de Rezende 
Junior (350.344.241-34), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando- lhe 
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o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas “a” 

e “b”, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a 

partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já 
satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 

Data de ocorrência  Valor histórico (R$)  

2/7/2010  100.000,00  

9.3. aplicar ao responsável Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (CPF: 350.344.241-34), 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$ 10.000,00 
(dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o 

Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do 
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se 
pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor 

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

9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida do responsável em até 36 parcelas mensais e 
consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o 
prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o 

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

juros de mora devidos, à exceção da multa (art. 59 da Lei 8.443/1992), na forma prevista na legislação em 
vigor; 

9.6. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará 

no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste 
Tribunal; 

9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Turismo e, nos termos do § 3º do 

art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República 
no Estado de Goiás, para adoção das medidas cabíveis, informando-os de que o teor integral das peças que 

a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais 
peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3409-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3410/2022 - TCU - Segunda Câmara 

1. Processo nº TC 022.080/2019-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de reconsideração (Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Recorrente: Alexo Martins Moreira (408.924.763-20). 
3.2. Interessado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (34.028.316/0001-03). 

3.3. Responsáveis: Alexo Martins Moreira (408.924.763-20); Caroline Marques Soares Ferreira 
(054.203.983-46); Dhiego Wallace Louzeiro Silva (019.168.253-54); Luciano Soares da Silva 
(816.321.343-49); Natalia Cavalcante Azevedo (040.685.663-05). 

4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual 
de Operações no Maranhão. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 
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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: Joao Vitor Mendes de Miranda (13.002/OAB-MA), representando Natalia 
Cavalcante Azevedo; José Benedito da Silva Neto, representando Caroline Marques Soares Ferreira; 
Mariana Pereira Goncalo de Sousa (11280/OAB-MA), representando Alexo Martins Moreira. 

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

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em face de diversos responsáveis, em que se aprecia recurso de 
reconsideração interposto por Alexo Martins Moreira (408.924.763-20) contra o Acórdão 4.582/2021-
TCU-2ª Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as 

contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator, em: 
9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, e dar-lhe 

provimento, para excluir Alexo Martins Moreira (408.924.763-20) da presente relação processual e dar a 

seguinte redação aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4.582/2021-Segunda Câmara: 
“9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “d”, da Lei 8.443/1992, 

c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva, 
Caroline Marques Soares Ferreira, Natalia Cavalcante Azevedo e Luciano Soares da Silva, condenando-os 
solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e 

acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do 
débito, fixando- lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das 

referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 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 exclusivamente ao responsável Dhiego Wallace Louzeiro Silva: 

Data de Ocorrência Valor histórico (R$) 

02/12/2016  1.000,00 

02/12/2016 500,00 

23/12/2016  1.000,00 

23/12/2016  1.000,00 

28/12/2016  500,00 

29/12/2016  1.000,00 

29/12/2016  1.000,00 

30/12/2016  1.000,00 

16/01/2017  1.000,00 

16/01/2017  1.000,00 

19/01/2017  1.000,00 

19/01/2017  1.000,00 

19/01/2017  1.000,00 

23/01/2017  1.000,00 

23/01/2017  1.000,00 

23/01/2017  1.000,00 

27/01/2017  1.000,00 

31/01/2017  1.000,00 

31/01/2017  1.000,00 
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Data de Ocorrência Valor histórico (R$) 

01/02/2017  1.000,00  

02/02/2017  1.000,00  

03/02/2017  1.000,00  

03/02/2017  1.000,00  

08/02/2017  1.000,00  

08/02/2017  1.000,00  

10/02/2017  1.000,00  

10/02/2017  1.000,00  

14/02/2017  1.000,00  

14/02/2017  1.000,00  

14/02/2017  1.000,00  

16/02/2017  1.000,00  

16/02/2017  1.000,00  

16/02/2017  1.000,00  

17/02/2017  1.000,00  

17/02/2017  1.000,00  

21/02/2017  1.000,00  

21/02/2017  1.000,00  

22/02/2017  1.000,00  

22/02/2017  1.000,00  

22/02/2017  1.000,00  

24/02/2017  1.000,00  

24/02/2017  1.000,00  

01/03/2017  1.000,00  

01/03/2017  1.000,00  

03/03/2017  1.000,00  

03/03/2017  1.000,00  

06/03/2017  1.000,00  

06/03/2017  1.000,00  

13/03/2017  1.000,00  

13/03/2017  1.000,00  

13/03/2017  1.000,00  

29/03/2017  1.000,00  

29/03/2017  1.000,00  

29/03/2017  1.000,00  

10/04/2017  1.000,00  

10/04/2017  1.000,00  

10/5/2017  199.374,04  

10/5/2017  6.625,98  
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Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Alexo 

Martins Moreira: (grifado) 

Data de ocorrência  Valor histórico (R$)  

23/12/2016  1.000,00  

29/12/2016  1.000,00  

29/12/2016  1.000,00  

9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, 

aos responsáveis nos valores individuais de: Dhiego Wallace Louzeiro Silva, R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais); Caroline Marques Soares Ferreira, R$ 6.000,00 (seis mil reais); Natalia Cavalcante Azevedo e 

Luciano Soares da Silva, R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada um, fixando para todos 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 das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente 

desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da 
legislação em vigor”; 

9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e 
à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, informando que o teor integral das peças que o 
integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças 

do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3410-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3411/2022 - TCU 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 025.908/2020-0. 

2. Grupo I - Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: Antonio Miranda Silva Junior (483.858.165-34) 
4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Camilla Bastos de Cerqueira (50164/OAB-BA), representando Antonio 

Miranda Silva Junior. 

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

do Turismo em razão de irregularidades na execução do Convênio 846/2008 celebrado com Município de 
Aratuípe - BA, cujo objeto era a realização a realização de festejos juninos, 

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

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

9.1. rejeitar as alegações de defesa de Antonio Miranda Silva Junior; 
9.2. julgar irregulares as contas de Antonio Miranda Silva Junior, condenando-o ao pagamento das 

quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a 

partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 
para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro 

Nacional, nos termos do art. 23, III, “a”, da citada lei, c/c o art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do TCU: 
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Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 

28/8/2008 100.000,00 D1 

3/7/2018 10.777,34 C1 

31/7/2018 10.885,11 C2 

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

9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o 

art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) 
parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, 

fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, 
perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (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. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam à Procuradoria 

da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; 
9.6. notificar o responsável e o Ministério do Turismo a respeito desta deliberação. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3411-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3412/2022 - TCU - Segunda Câmara 

1. Processo nº TC 030.786/2019-3. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração em pedido de reexame (Aposentadoria) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Recorrente: Maria Regina Santos Vieira (688.955.777-87). 
3.2. Interessado: Maria Regina Santos Vieira (688.955.777-87). 

4. Órgão/Entidade: Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ. 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 

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

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 
8. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-

DF) e outros, representando Maria Regina Santos Vieira. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Regina 

Santos Vieira (688.955.777-87), servidora aposentada da Justiça Federal de 1º Grau do Rio de Janeiro, 
contra o Acórdão 8.310/2021-TCU-2ª Câmara, Relator Ministro Raimundo Carreiro, 

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

com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas 
pelo Relator, em 

9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 
9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, informando 

que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71472044.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 132 | Terça-feira, 19/07/2022 35 

www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço 

eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3412-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3413/2022 - TCU - Segunda Câmara 
1. Processo nº TC 031.205/2019-4. 

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

3.1. Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (02.566.224/0001-90). 
3.2. Interessado: Ivanil Constantino da Silva (128.263.084-91). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE. 

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

6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de 

Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (02.566.224/0001-90), contra o Acórdão 8.959/2020-TCU-2ª 
Câmara, Relator Ministro Raimundo Carreiro, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria 

do servidor Ivanil Constantino da Silva (128.263.084-91), 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas 
pelo Relator, em 

9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 

9.2. retornar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais/Sefip para que avalie eventual interposição de revisão de ofício; 

9.3. suspender de ofício o item 9.4 e respectivos subitens do Acórdão 8.959/2020-TCU-2ª Câmara 
(peça 10), enquanto subsistentes os efeitos da decisão proferida pela 20ª Vara Federal da Seção Judiciár ia 
do Distrito Federal na Ação nº 1005636-12.2021.4.01.3400; 

9.4. determinar ao TRT - 6.ª Região - que acompanhe os desdobramentos da ação judicia l 
nº 1005636-12.2021.4.01.3400, em curso na 20.ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, e, em caso de desfecho desfavorável ao inativo Ivanil Constantino da Silva (128.263.084-91), 
exclua dos proventos do interessado a parcela de opção de função, conforme determinado no item 9.4 e 
respectivos subitens do Acórdão 8.959/2020-TCU-2ª Câmara, comunicando ao Tribunal as providências 

adotadas; 
9.5. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), 

encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur e ao Departamento 
de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU), para acompanhamento do processo 
nº 1005636-12.2021.4.01.3400, em curso na 20.ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito 

Federal; 
9.6. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Sr. Ivanil Constantino da Silva 

(128.263.084-91), informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no 
endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". 
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10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3413-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3414/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 044.155/2021-2. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão Civil 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessados: Conceicao de Oliveira (153.668.391-49); Maria Amalia dos Santos Costa 
(560.776.705-10); Maria Gomes de Souza (227.136.541-49); Maria Raquel Teixeira Albuquerque 

(312.565.384-34); Maria do Amparo Moura (182.328.501-59); Terezinha Nunes de Oliveira 
(128.186.155-34). 

4. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 

5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensões civis, emitidos pelo 

Ministério das Minas e Energia, submetidos a este Tribunal fins de registro. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, 

inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da 
União, em: 

9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensões civis instituídas Odilon 
Pereira do Amaral (peça 5; beneficiária: Conceição de Oliveira), José Inácio da Costa (peça 7; beneficiárias : 
Maria Amalia dos Santos Costa e Terezinha Nunes de Oliveira) e Alonso Morais da Silva (peça 3; 

beneficiária: Maria do Amparo Moura), 
9.2. considerar ilegais os atos das pensões civis instituídas por Clodoaldo Batista de Souza (peça 4; 

beneficiária: Maria Gomes de Souza) e Wellington Dantas Albuquerque (peça 6; beneficiária: Maria Raquel 
Teixeira Albuquerque), negando-lhes registro, tendo vista que as concessões foram expedidas com base no 
art. 40, §7º, da Constituição Federal (proventos sem paridade), quando o fundamento aplicável a ambos os 

casos é definido no art. 6º-A, parágrafo único, da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda 
Constitucional 70/2012 (regime de paridade); 

9.3. nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar o ressarcimento das quantias recebidas de boa-fé que 
eventualmente tenham excedido os proventos do regime de paridade; 

9.4. determinar ao Ministério de Minas e Energia que: 

9.4.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das eventuais 
parcelas de proventos excedentes à prevista no regime de paridade, sob pena de responsabilidade solidária 

da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 
9.4.2. emita novos atos de pensões civis em favor das beneficiárias indicadas no subitem 9.2 deste 

Acórdão, livres da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-

Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 
9.4.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovantes das datas em que as interessadas indicadas no subitem 9.2 tomaram conhecimento 
deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 
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9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integra l 

da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao s. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3414-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3415/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-045.022/2020-8 

2. Grupo I, Classe de Assunto II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsáveis: Evaldo de Souza Gomes (ex-prefeito, CPF 217.987.292-53), Gean Campos de 

Barros (ex-prefeito, CPF 599.682.572-49) e Município de Lábrea/AM (CNPJ 05.830.872/0001-09) 
4. Unidade: Município de Lábrea/AM 
5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 
7. Unidade Técnica: SecexTCE 

8. Representação legal: Diogo de Mendonça Melim (35188/OAB-DF), representando Gean Campos 
de Barros. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades 
relativas ao Termo de Compromisso 07121/2013-PACII-Proinfância (peça 5), celebrado ente o Municíp io 

de Lábrea/AM e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo por objeto a 
construção de três escolas de educação infantil, 

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

base nos arts. 1º, I, 12, § 3º, 16, III, “a” e “c”, §§ 2º e 3º, 19, 23, III, 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992 e diante 
das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. considerar revel o responsável Evaldo de Souza Gomes; 
9.2. rejeitar as razões de justificativa de Gean Campos de Barros; 
9.3. excluir da relação processual o Município de Lábrea/AM; 

9.4. julgar irregulares as contas de Evaldo de Souza Gomes, condenando-o ao pagamento da quantia 
abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data 

indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, 
perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, “a”, da citada lei, c/c o art. 214, III, “a”, do  Regimento 

Interno do TCU: 

VALOR (R$) DATA 

1.373.530,50 10/6/2014 

9.5. aplicar a Evaldo de Souza Gomes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 

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

recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.6. julgar irregulares as contas de Gean Campos de Barros, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, 

II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do Regimento Interno do 
TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data 

deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
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9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma 

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

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

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

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

9.9. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da 
República no Estado do Amazonas; 

9.10. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a 
respeito deste acórdão. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3415-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia (Relator). 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3416/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-004.148/2022-3. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Alcides Ramos Filho (096.188.132-15). 

4. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

Benefícios Sociais - Sefip. 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de 
aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Acre em benefício do Sr. Alcides Ramos 
Filho. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 

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

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Alcides Ramos Filho, negando 

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

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

ciência desta deliberação, que: 

9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a 
autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento 

Interno/TCU; 
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 

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

a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 
9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Alcides Ramos Filho, livre da 

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

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3416-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3417/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-005.661/2022-6. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Renato Marques Sousa (164.763.015-00). 

4. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, em 
substituição ao Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

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

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

deferida pela Universidade Federal da Bahia em benefício do Sr. Renato Marques Sousa. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 

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

9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Renato Marques Sousa, conferindo 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 
9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que acompanhe o Mandado de Segurança 

43188-86.2011.4.01.3300, para que, em caso de decisão desfavorável aos substituídos pelo sindicato da 

categoria nos autos do aludido Mandado de Segurança, adote providências para regularizar a falha 
financeira apontada no ato do Sr. Renato Marques Sousa, com a suspensão do pagamento da vantagem 

impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3417-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3418/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC 006.607/2022-5. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Manoel Soares da Silva (209.856.734-00). 
4. Órgão: Ministério da Saúde. 
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5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

substituição ao Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 

emitido pelo Ministério da Saúde em benefício do Sr. Manoel Soares da Silva. 

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

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

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

Interno/TCU, em: 

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Manoel Soares da Silva e negar 

registro ao correspondente ato; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo Sr. Manoel 

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

9.3. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste 

Acórdão, adote as seguintes providências: 

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

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

Interno/TCU; 

9.3.2. dê ciência, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Manoel Soares da Silva, alertando-o de que 

o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da 

devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam 

providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 

9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, disponibilizando-o a este 

Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3418-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3419/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC 006.747/2022-1. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Iara Valéria de Mello Azedias Nogueira (910.609.237-34). 

4. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 

emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em benefício da Sra. Iara Valéria de 

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

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

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Iara Valéria de Mello Azedias 

Nogueira e negar registro ao correspondente ato; 
9.2. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da 

interessada, a rubrica judicial referente à Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção 
e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE), por estar sendo 

calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em 
fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato 
concessório; e 

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

dias contados da notificação deste acórdão, dê ciência desta deliberação à interessada, encaminhando a este 
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3419-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3420/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-008.807/2022-1. 
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Evandra Cristina de Castro (297.193.051-34). 
4. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria 
deferida pela Fundação Universidade de Brasília em benefício da Sra. Evandra Cristina de Castro. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª 
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição 

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

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Evandra Cristina de Castro, com 
negativa de registro do correspondente ato; 

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

9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 

9.3.1. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 28.819/DF em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente 
providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicia l, 
para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%, bem como promova a 
reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a 

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71472044.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 132 | Terça-feira, 19/07/2022 42 

9.3.2. dê ciência deste Acórdão à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) 

dias, comprovante da referida ciência. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3420-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3421/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-010.355/2022-7. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 
3. Interessado: Carlos Alberto Sales (099.867.583-00). 

4. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

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

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

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Sales e negar 
registro ao correspondente ato; 

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

9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da ciência desta Deliberação, que: 
9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de 

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

9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 

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

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

irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este 

Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3421-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3422/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC 011.748/2016-8. 
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2. Grupo: I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Francisco das Chagas Dissica Valério Tomaz (015.140.162-49) e Joaquim Neto 
Cavalcante Monteiro (407.913.942-04). 

4. Entidade: Município de Eirunepé/AM. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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: Márcia Caroline Milleo Laredo (OAB/AM 8.936), Thara Natache Calegari 

Carioca (OAB/AM 8.456), Amanda Gouveia Moura (OAB/AM 7.722), Lívia Rocha Brito (OAB/AM 
6.474), Fábio Nunes Bandeira de Melo (OAB/AM 4.331), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (OAB/AM 
6.975) e Maria Auxiliadora dos Santos Benigno (OAB/AM A-619). 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 

então Ministério da Integração Nacional, tendo como responsáveis os ex-prefeitos Srs. Francisco das 
Chagas Dissica Valério Tomaz (gestão 2009-2012) e Joaquim Neto Cavalcante Monteiro (gestão 
2013-2016), em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Municíp io 

de Eirunepé/AM por força do Termo de Compromisso 149/2012, tendo por objeto a “execução de ações de 
socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais”. 

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

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

da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco das Chagas Dissica Valério Tomaz e 
condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 148.960,00 (cento e quarenta e oito mil novecentos e sessenta 

reais), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 05/09/2012 até a data 
da efetiva quitação, fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva 
notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 

Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 
9.2. aplicar ao Sr. Francisco das Chagas Dissica Valério Tomaz, a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste 

Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.3. nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “a”, e 19, parágrafo único, da Lei 

8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Joaquim Neto Cavalcante Monteiro, e aplicar-lhe a multa 
prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso 

III, alínea “a”, Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, 
atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga 

após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas 

em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes 

acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária ), 
esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento 

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

9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não 

atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 
9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com 

fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como 
ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3422-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3423/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC-022.450/2021-1. 
2. Grupo I; Classe de Assunto: V - Aposentadoria. 

3. Interessada: Angela Maria de Abreu Rocha (316.680.201-06). 
4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria da Sra. Angela 
Maria de Abreu Rocha no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1ª 

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

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

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

9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Angela Maria de Abreu Rocha, 
negando registro ao correspondente ato; 

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

consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 

da ciência deste Acórdão, adote as seguintes providências: 
9.3.1. retifique as parcelas de “quintos/décimos” incorporadas pela Sra. Angela Maria de Abreu 

Rocha, abstendo-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria nos exatos moldes em que 

ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos 
do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 

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

encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 
9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, disponibilizando-o a este 

Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 
9.4. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o 

fundamentam, à Sefip, para que promova aprimoramentos em suas análises em matéria de “quintos”, bem 

como à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex, para as providências que considerar pertinentes. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3423-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3424/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo: TC-023.035/2018-8. 
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2. Grupo I; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Francisco de Assis Silva (283.045.004-34). 
4. Entidade: Município de Santana do Matos/RN. 

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

8. Representação legal: não há 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 
Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Francisco de Assis Silva, ex-Prefeito do Município de Santana 
do Matos/RN, em razão da impugnação de despesas do Convênio 694/2009, cujo objeto era apoiar a 

realização do evento intitulado “37ª vaquejada de Santana do Matos/RN”, previsto para o período de 20 e 
25/7/2009. 

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

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

da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Assis Silva e condená-lo ao pagamento 
da quantia de R$ 94.350,00 (noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), atualizada monetariamente 

e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 10/09/2009 até a data do recolhimento, com a fixação 
do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso 
III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma 

prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido de R$ 12,27 (doze reais 
e vinte e sete centavos), em 10/12/2009, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 

9.2. aplicar ao Sr. Francisco de Assis Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que 
comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento 

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

9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento 
Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as 
quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa : 

atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela 
importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 

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

9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos 

termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para 
adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para conhecimento. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3424-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3425/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo: TC 029.044/2018-9. 
2. Grupo: II; Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Yves Ribeiro de Albuquerque (091.986.874-68) e Município de Paulista/P E 
(10.408.839/0001-17). 

4. Entidade: Município de Paulista/PE. 
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5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

8. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596). 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo 

então Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), em desfavor do 
Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque, Prefeito do Município de Paulista/PE nas gestões de 1º/1/2005 a 

31/12/2008 e de 1º/1/2009 a 31/12/2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos 
repassados, pela União, por meio do Convênio 97/2006 (Siafi 581.217). 

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

Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. excluir o Município de Paulista/PE da presente relação jurídico-processual; 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, caput, e 23, inciso III, 
da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque, condenando-o ao 
pagamento da quantia no valor de R$ 929.110,11 (novecentos e vinte e nove mil, cento e dez reais e onze 

centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 30/09/2009 até 
a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 

que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o 
recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, devendo ser abatida, na 
ocasião, a importância R$ 10.320,13 (dez mil, trezentos e vinte reais e treze centavos), já recolhida em 

22/07/2020, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 
9.3. aplicar ao Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, 
para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o 
recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão 

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

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

importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 
9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendida a notificação; 
9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos 

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

como ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3425-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator). 

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

ACÓRDÃO Nº 3426/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 000.650/2019-6. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 
3. Embargante: Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (120.399.342-00). 

4. Unidades Jurisdicionadas: Município de Gurupá/PA; Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. 

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

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: Wyller Hudson Pereira Melo (20.387/OAB-PA), representando Raimundo 

Nogueira Monteiro dos Santos. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira 

Monteiro dos Santos, ex-Prefeito de Gurupá/PA, em face do Acórdão 1.287/2022-TCU-Segunda Câmara, 
por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração por ele interposto contra o 
Acórdão 2.177/2021-TCU-Segunda Câmara; 

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

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos 
de declaração. 

9.2. remeter cópia deste acórdão ao embargante. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3426-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Bruno Dantas (Relator) e Antonio 

Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3427/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 001.328/2022-0. 

2. Grupo II - Classe de Assunto V: Pensão militar 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Vitoria Alencar de Souza (882.752.302-25). 
4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de pensão militar, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. reconhecer o registro tácito do ato examinado; 
9.2. orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão 

de ofício do ato relacionado, segundo critérios de materialidade e relevância; 
9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3427-23/22-2. 

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

Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 3428/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 008.054/2022-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto V: Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ana Lucia da Silva (078.330.751-91). 
4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

8. Representação legal: não há 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de aposentadoria, 

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

9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria do ora interessado; 

9.2. orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão 
de ofício do ato relacionado, segundo critérios de materialidade e relevância; 

9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3428-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Bruno Dantas (Relator) e Antonio 
Anastasia. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3429/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 018.672/2018-3. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial). 
3. Embargantes: Julio Cezar Alvarez (895.964.048-49); Stryker do Brasil Ltda. 

(02.966.317/0001-02). 
4. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 
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: Fabio Maluf Tognola (30.825/OAB-DF), Letícia Queiroz de Andrade 

(147.544 OAB-SP) e outros, representando Júlio Cezar Alvarez; Andrews Leoni da Silva França 
(34.149/OAB-DF), Tamiris Bessoni Miranda (59183/OAB-DF), representando Stryker do Brasil Ltda. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Alvarez e 
Stryker do Brasil Ltda. contra o Acórdão 1426/2022-TCU-Segunda Câmara, por meio do qual o Tribuna l 

julgou irregulares suas contas em razão de pagamentos por equipamentos de saúde não entregues no âmbito 
do Contrato 021/2008, conduzidos pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad 
(Into) e, no que interessa aos embargantes, cominou- lhes débito no valor original de R$ 7.847.877,03, 

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

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes 
embargos de declaração. 

9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes. 
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10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3429-23/22-2. 

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

Anastasia. 

13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz (na Presidência). 
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3430/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 027.574/2017-2. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Tomada de Contas Especial) 
3. Embargantes: Frank Gomes Freitas (203.539.103-25); Joao Jose Damasceno Lima 

(366.419.523-04); Jose Silva Filho (392.948.974-00); Mark Construções Projetos Transportes e Serviços 
Ltda - ME (09.447.004/0001-97); Pedro Ivo Alves Bezerra (221.952.623-20). 

3.1. Recorrentes: Frank Gomes Freitas (203.539.103-25); Joao Jose Damasceno Lima 

(366.419.523-04); Jose Silva Filho (392.948.974-00); Pedro Ivo Alves Bezerra (221.952.623-20). 
4. Unidade Jurisdicionada: Município de Itaiçaba/CE. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 
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: Francisco Canindé Maia (7.832/OAB-RN e 35.979-A/OAB-CE) e outros, 

representando João José Damasceno Lima, Frank Gomes Freitas, Pedro Ivo Alves Bezerra e José Silva 
Filho. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Frank Gomes 
Freitas, João José Damasceno Lima, José Silva Filho e Pedro Ivo Alves Bezerra contra o Acórdão 

2.454/2022-TCU-Segunda Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou 
débito solidário aos dois primeiros, além de ter-lhes aplicado a multa individual do art. 57 da Lei 
8.443/1992; aos dois últimos, esta Corte cominou- lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da LOTCU, 

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

9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presente s 
embargos de declaração; 

9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3430-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Bruno Dantas (Relator) e Antonio 

Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3431/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 002.646/2022-6. 

2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Atos de Admissão. 
3. Interessado: João Paulo Dantas Basílio (CPF 296.652.038-86). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal 

(Caixa) em prol de João Paulo Dantas Basílio; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, e 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a ilegalidade do ato de admissão em favor de João Paulo Dantas Basílio (à Peça 3 sob 

o n.º 126165/2019), negando-lhe o respectivo registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância, por analogia, com as Súmulas n.os 106 e 249 do TCU, deixando, ainda, de, no presente 

momento, determinar a imediata cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à decisão 
judicial prolatada no âmbito da Ação Civil Pública 0059-10.2016.5.10.0006; 

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

administração da Caixa Econômica Federal adote as seguintes medidas: 
9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0059-10.2016.5.10.0006 em tramitação 

perante a Justiça do Trabalho e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao ora 
interessado, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa 
superveniente decisão judicial final, promover a efetiva desconstituição do respectivo ato de admissão em 

prol do ora interessado, nos termos do art. 262 do RITCU, informando o TCU, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias contados da aludida decisão judicial final, sobre o efetivo resultado da adoção dessas 

providências; 
9.3.2. dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste 

Acórdão; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 
da Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 

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

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3431-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3432/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 031.400/2020-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial 
3. Responsável: Emiliana Assunção Santos (241.958.125-34). 

4. Unidades Jurisdicionadas: Município de Camamu/BA; Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. 

5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 em desfavor de Emiliana Assunção Santos, ex-Prefeita de 
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Camamu/BA, em virtude da rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados à 

municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2016; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar Emiliana Assunção Santos revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da 

Lei 8.443/1992; 

9.2. remeter cópia deste acordão, acompanhado da instrução processual (peças 44 e 35) e do Relatório 
de Demandas Externas 201801711 (peça 5), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à 

Prefeitura de Camamu/BA, à Secretaria Municipal de Educação de Camamu/BA, à Câmara Municipal de 
Camamu/BA, ao Conselho de Alimentação Escolar de Camamu/BA, ao Ministério Público do Estado da 
Bahia e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, de modo que esses, conjunta ou 

isoladamente, se acharem pertinente, busquem soluções e encaminhamentos apropriados e efetivos para 
aperfeiçoar a gestão da merenda escolar no Município do Camamu/BA; 

9.3. arquivar os autos após as devidas comunicações, ante a ausência dos pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 169, inc. VI, e 212, do Regimento 
Interno/TCU. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3432-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Bruno Dantas (Relator) e Antonio 

Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3433/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 002.998/2022-0. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Maria das Graças Colli Moreira (CPF 327.277.719-91). 

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

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

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

Ministério Público Militar em favor de Maria das Graças Colli Moreira; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

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

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria das Graças Colli Moreira 

(à Peça 3 sob o n.º 68968/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da 
vantagem como “quintos ou décimos” de função para o período compreendido entre a promulgação da Lei 

n.º 9.624, em 8/4/1998, e a edição da MP n.º 2.225-48, em 4/9/2001; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

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

pagamentos inerentes aos “quintos ou décimos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no 
bojo do RE 638.115-CE; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 
administração do Ministério Público Militar adote as seguintes medidas: 
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9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 

parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 
cada exercício financeiro; 

9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 

estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Ministério Público Militar verifique o efetivo 

cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre 
o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditor ia 
de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 
e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Ministério Público Militar, para ciência e efetivo 

cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 
9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

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

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3433-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3434/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 004.400/2022-4. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Ana Maria Lemos (CPF 181.089.894-34). 
4. Entidade: Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) em favor de Ana Maria Lemos; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Ana Maria Lemos (à Peça 3 

sob o n.º 18993/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da parcela como 
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“01179 - DEC JUD-DIF VENC ART17 9624/98 (Decisão judicial - Vencimentos/proventos) - 

R$ 1.846,52” a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações 

legais na estrutura remuneratória; 

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

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

pagamentos inerentes à indevida percepção da parcela como “01179 - DEC JUD-DIF VENC ART17 

9624/98 (Decisão judicial - Vencimentos/proventos) - R$ 1.846,52” a partir da ausência da necessária 

absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória em respeito, 

assim, à decisão judicial proferida no bojo da Ação Anulatório 0803872-61.2014.4.05.8200 em tramitação 

perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba; 

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

Nacional de Saúde adote as seguintes medidas: 

9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Anulatória de Ato Administrat ivo 

0803872-61.2014.4.05.8200 em tramitação perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba e da 

Ação Ordinária 0002873-83.2010.4,05.82000 em tramitação perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciár ia 

da Paraíba, devendo, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à ora interessada, adotar 

as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão 

judicial final, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora anotado como 

ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrat iva 

omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

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

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

eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento 

do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 

(trinta) dias; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação 

Nacional de Saúde, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 

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

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

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3434-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3435/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 005.533/2022-8. 

2. Grupo II - Classe IV - Assunto: Atos de Admissão. 

3. Interessado: Rodrigo Gomes Ferreira (CPF 110.217.397-58). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal 

(Caixa) em prol de Rodrigo Gomes Ferreira; 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, e 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, 
diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar, como prejudicada, a apreciação de mérito do presente feito, por perda de objeto, nos 
termos do art. 260, § 5º, do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 

9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao órgão competente 

da Caixa Econômica Federal, para ciência, informando-a sobre a necessidade de manter o desligamento de 
Rodrigo Gomes Ferreira no seu quadro de pessoal; e 

9.3. promover o subsequente arquivamento do processo. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3435-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3436/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 005.610/2022-2. 

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Maria Stela Torres Barros Lameiras (CPF 042.169.894-20). 
4. Entidade: Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

8. Representação legal: não há. 

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

Alagoas em favor de Maria Stela Torres Barros Lameiras; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, nos 

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

além dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a legalidade do ato inicial da aposentadoria em favor de Maria Stela Torres Barros 

Lameiras (à Peça 3 sob o n.º 52119/2018), concedendo-lhe o respectivo registro, em sintonia com o art. 
260, § 4º, do RITCU; 

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

Universidade Federal de Alagoas dê ciência desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.1 deste 
Acórdão; 

9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade 
Federal de Alagoas, para ciência, informando que ela deve atentar para a necessidade de manter, nos 
proventos da referida interessada, a exclusão das parcelas provenientes das decisões judiciais como “AÇÃO 

SICAJ 4609” e “AÇÃO SICAJ 11041”; e 
9.4. promover o arquivamento do presente processo. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3436-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 
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ACÓRDÃO Nº 3437/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 005.612/2022-5. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Cristiane Habib Vieira Mendes (CPF 357.957.511-20). 
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 
Superior do Trabalho em favor de Cristiane Habib Vieira Mendes; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Cristiane Habib Vieira Mendes 
(à Peça 3 sob o n.º 24156/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do 

descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios, além da 
inadequada percepção da vantagem como “quintos ou décimos de função” transformada em Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.º 8.112, de 1990; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula nº 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

pagamentos inerentes aos “quintos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do 
RE 638.115-CE; 

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

administração do Tribunal Superior do Trabalho adote as seguintes medidas: 
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal diante da indevida 

averbação do descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios, 
sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da 
Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 

percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 
os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.3. promova o destaque da referida parcela como “quintos ou décimos de função pública”, 

transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a 
efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais 

produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira em observância, então, à deliberação 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; 

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

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a indevida averbação do 
descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios, para que seja 

submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

do Tribunal Superior do Trabalho, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da 
determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3437-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
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13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3438/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 006.518/2022-2. 
2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Atos de Admissão. 

3. Interessado: Adailton Almeida Leal (CPF 691.898.463-20). 
4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal 

(Caixa) em prol de Adailton Almeida Leal; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, e 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. assinalar a ilegalidade do ato de admissão em favor de Adailton Almeida Leal (à Peça 3 sob o 

n.º 47759/2018), negando-lhe o respectivo registro; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância, por analogia, com as Súmulas n.os 106 e 249 do TCU, deixando, ainda, de, no presente 

momento, determinar a imediata cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à decisão 
judicial prolatada no âmbito do processo 0001667-62.2015.5.10.0011; 

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

administração da Caixa Econômica Federal adote as seguintes medidas: 
9.3.1. acompanhe os desdobramentos do processo 0001667-62.2015.5.10.0011 em tramitação perante 

a Justiça do Trabalho e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao ora interessado, 
adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente 
decisão judicial final, promover a efetiva desconstituição do respectivo ato de admissão em prol do ora 

interessado, nos termos do art. 262 do RITCU, informando o TCU, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da aludida decisão judicial final, sobre o efetivo resultado da adoção dessas providências; 

9.3.2. dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste 
Acórdão; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

da Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o 

monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3438-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3439/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 006.562/2022-1. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: José Felipe Américo Cordeiro (CPF 072.943.953-49). 
4. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71472044.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 132 | Terça-feira, 19/07/2022 57 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (Dnocs) em favor de José Felipe Américo Cordeiro; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de José Felipe Américo Cordeiro 
(à Peça 3 sob o n.º 80715/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na 

destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a 
necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura 
remuneratória; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula nº 106 do TCU; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) adote as seguintes medidas: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste 

Acórdão, diante dos indevidos pagamentos inerentes às parcelas fixadas como reposição das perdas pelos 
correspondentes planos econômicos ante a inadequada ausência da necessária absorção dessas parcelas a 

partir das supervenientes modificações na estrutura remunerató ria, sob pena de responsabilidade solidária 
da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, 
do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores 

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

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

da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, diante dos indevidos pagamentos 
inerentes às parcelas fixadas como reposição das perdas pelos correspondentes planos econômicos ante a 

inadequada ausência da necessária absorção dessas parcelas a partir das supervenientes modificações na 
estrutura remuneratória, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do 
RITCU; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste 

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

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

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3439-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3440/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 006.642/2022-5. 
2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
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3. Interessada: Elena Rita Tortelli (CPF 514.758.399-87). 

4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 
Regional Federal da 4ª Região em favor de Elena Rita Tortelli; 

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

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

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Elena Rita Tortelli (à Peça 3 
sob o n.º 4370/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como 
“quintos ou décimos” de função; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

pagamentos inerentes aos “quintos ou décimos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no 
bojo do RE 638.115-CE; 

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

administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região adote as seguintes medidas: 
9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

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

9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 

parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 

sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 
cada exercício financeiro; 

9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 
“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 
estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 
anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 

Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª  Região 

verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e 

conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada 

exercício financeiro; 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para ciência e efetivo 

cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 
9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3440-23/22-2. 
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13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3441/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 007.413/2022-0. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Francisca Liliana Paiva Oliveira (CPF 261.859.461-49). 

4. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

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

Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) em favor de Francisca Lilia na Paiva 
Oliveira; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e 
dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Francisca Liliana Paiva 
Oliveira (à Peça 3 sob o n.º 35614/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção 

da vantagem como “quintos ou décimos” de função; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

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

pagamentos inerentes aos “quintos ou décimos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no 
bojo do RE 638.115-CE; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 
administração do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios adote as seguintes medidas: 

9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.2. promova o destaque da referida parcela como “quintos ou décimos” de função pública , 

transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a 

efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais 
produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administraçã o 

do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 

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

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3441-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 
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ACÓRDÃO Nº 3442/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 007.439/2022-9. 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessado: Antônio Cézar Brito Oliveira (CPF 064.525.075-91). 
4. Entidade: Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Universidade Federal da 
Bahia em favor de Antônio Cézar Brito Oliveira; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 
termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1º, V, 39, II, e 45 da Lei nº 8.443, de 1992, 
além dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a legalidade do ato inicial da aposentadoria em favor de Antônio Cézar Brito Oliveira 
(à Peça 3 sob o n.º 63859/2019), concedendo-lhe o respectivo registro, em sintonia com o art. 260, § 4º, do 

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

Universidade Federal da Bahia dê ciência desta deliberação ao interessado indicado pelo item 9.1 deste 

Acórdão; 
9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade 

Federal da Bahia, para ciência, informando que ela deve atentar para a necessidade de manter, nos proventos 
do referido interessado, a exclusão das parcelas provenientes das decisões judiciais como “Sentença judicia l 
(0016183-32.2010.4.01.0000/BA)” e “Sentença judicial (96.00.07983-8)”; e 

9.4. promover o arquivamento do presente processo. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3442-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3443/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 008.863/2022-9. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Marineide Viana de Souza Pereira (CPF 373.709.951-00). 

4. Órgão: Câmara dos Deputados. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

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

dos Deputados em favor de Marineide Viana de Souza Pereira; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

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

Pereira (à Peça 3 sob o n.º 2071/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da inadequada percepção 
da vantagem como “quintos ou décimos” de função, além do indevido reajuste sobre essa vantagem como 

“quintos ou décimos” de função transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei n.º 8.112, de 1990, a partir 
da Lei n.º 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.º 8.112, de 1990; 

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

consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 
pagamentos inerentes aos “quintos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 

638.115-CE, sem prejuízo, todavia, de determinar a imediata suspensão dos pagamentos diante do indevido 
reajuste sobre essa vantagem como “quintos ou décimos” de função transformada em VPNI pelo art. 62-A 
da Lei n.º 8.112, de 1990, a partir da Lei n.º 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo 

único, da Lei n.º 8.112, de 1990, promovendo o adicional envio da anunciada ciência preventiva e corretiva; 
9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 

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

Acórdão diante do indevido reajuste sobre a vantagem como “quintos ou décimos” de função, sob pena de 

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

9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 
da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa 
parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da 
correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal 

no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente 
sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em 

cada exercício financeiro; 
9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 

“quintos ou décimos de função” em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a 

estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifesta r 

anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu 
Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 

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

aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante do indevido reajuste da vantagem como 
“quintos ou décimos” de função, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art.  260, 

caput, do RITCU; 
9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à administração da Câmara dos Deputados, 

nos termos do art. 9º, I, da Resolução TCU n.º 315, de 2020, para que atente para a necessidade de evitar a 

futura ocorrência da aludida falha identificada no presente feito diante do indevido reajuste sobre a 
vantagem como “quintos ou décimos” de função transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei n.º 8.112, de 

1990, a partir da Lei n.º 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.º 8.112, 
de 1990; 

9.5. determinar que o órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados verifique o efetivo 

cumprimento do item 9.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido 
cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a 

partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 
9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados, para ciência e efetivo cumprimento 

dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 
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9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

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

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3443-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3444/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 010.348/2022-0. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Eugênia Maria Pires Brandão (CPF 291.260.961-53). 

4. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribuna l 
Regional Federal da 1ª Região em favor de Eugênia Maria Pires Brandão; 

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

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

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Eugênia Maria Pires Brandão 

(à Peça 3 sob o n.º 148964/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da 

vantagem como “quintos ou décimos” de função; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 
consonância com a Súmula n.º 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

pagamentos inerentes aos “quintos ou décimos” de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no 

bojo do RE 638.115-CE; 

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

administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região adote as seguintes medidas: 

9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente 

da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores 
percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar 

o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3.2. promova o destaque da referida parcela como “quintos ou décimos” de função pública, 

transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a 

efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais 

produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; 
9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regiona l Federal da 1ª Região 

verifique o efetivo cumprimento do item 9.3.2 deste Acórdão, devendo se manifestar conclusivamente sobre 

o aludido cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu próximo Relatório de 

Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão; 

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para ciência e efetivo 

cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 
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9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 

proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3444-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3445/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo nº TC 010.864/2022-9. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Walder Raymundo Floriano Jorge (CPF 407.607.746-68). 

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

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

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

Brasília em favor de Walder Raymundo Floriano Jorge; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, nos 

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

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Walder Raymundo Floriano 

Jorge (à Peça 3 sob o n.º 85892/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade 
na destacada percepção da parcela fixada como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a 

necessária absorção, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em 

consonância com a Súmula nº 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos 

correspondentes pagamentos para a URP em respeito à anunciada decisão liminar concedida pelo STF no 
MS 28.819; 

9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação 
Universidade de Brasília adote as seguintes medidas: 

9.3.1. acompanhe os desdobramentos do MS 28.819 em tramitação perante o STF e, a partir da 

superveniente decisão judicial final desfavorável ao ora interessado, adote as providências cabíveis para, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, fazer cessar os 

pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora anotado como ilegal pelo item 9.1 deste 
Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 
71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 

9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de 
que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o 

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

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

9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação 
proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
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11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3445-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator). 

ACÓRDÃO Nº 3446/2022 - TCU - 2ª Câmara 
1. Processo n.º TC 017.036/2020-8. 

2. Grupo II - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Instituto Albanisa Sarasate (CNPJ 05.096.883/0001-07); e Luciana de Alcântara 

Dummar Avelino de Azevedo (CPF 360.270.903-59). 

4. Órgão: Ministério do Turismo. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
8. Representação legal: Clóvis Ricardo Caldas da Silveira Mapurunga (4.203/OAB-CE), 

representando Luciana de Alcântara Dummar Avelino de Azevedo, além do Instituto Albanisa Sarasate.  
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministé r io 
do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Albanisa Sarasate, além de Luciana de Alcântara Dummar 
Avelino de Azevedo como então presidente dessa entidade, diante da impugnação dos dispêndios inerentes 

ao Convênio n.º 589/2010 destinado à realização do projeto intitulado como “Vila São João” sob o valor  
original de R$ 220.000,00 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 20.000,00 em recursos 

da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/6 a 20/11/2010; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas pelo Instituto Albanisa 
Sarasate, além de Luciana de Alcântara Dummar Avelino de Azevedo; 

9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 
n.º 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, para que o Instituto Albanisa Sarasate, além de 
Luciana de Alcântara Dummar Avelino de Azevedo, comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 

214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com a 
atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes 

condições: 

Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 

4/7/2010 24.000,00 

9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidênc ia 
apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares  

com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o 
julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, 
acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito 

atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3º e 4º, do RITCU; 
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis 
que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos 

termos do art. 217, § 2º, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Proposta de Deliberação, à Procuradoria 

da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o ajuizamento 
das ações civis e penais cabíveis. 
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10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3446-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3447/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 037.210/2019-0. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 
3. Responsáveis: Luiz Cezar Fernandes (CPF 043.089.487-20); e Taho - Acesso à Internet Rápido 

Ltda. (CNPJ 04.296.376/0001-46). 
4. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

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

8. Representação legal: Fernando Henrique Ferreira de Souza (90.531/OAB-RJ), representando Luiz 
Claudio Salamoni Abad. 

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

de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Taho - Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar 

Fernandes, como então sócio-administrador, e Luiz Cláudio Salamoni Abad, como então coordenador do 
projeto, diante, originariamente, da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) no bojo do Contrato de 
Concessão de Subvenção Econômica n.º 01.08.01.08.00 para o projeto intitulado como “Redes 
Comunitárias Auto-Sustentáveis” por meio do aporte de R$ 2.213.100,00 em recursos federais e 

R$ 865.975,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 
15/4/2008 a 15/4/2011; 

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

9.1. promover a exclusão de Luiz Cláudio Salamoni Abad na presente relação processual diante dos 

elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 
9.2. declarar a revelia da Taho - Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar Fernandes, nos 

termos do art. 12, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992; 
9.3. julgar irregulares as contas da Taho - Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar 

Fernandes, nos termos dos arts. 16, III, alíneas “b” e “c”, com o § 2º, “b”, e 19, caput, 23, III, da Lei 

n.º 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a 
atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimen to, 

fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribuna l, 
nos termos do art. 214, III, “a”, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 

Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 

14/5/2008 834.634,00 

9.4. aplicar em desfavor da Taho - Acesso à Internet Rápido Ltda., além de Luiz Cezar Fernandes, 
individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que 

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

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

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

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

9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria 

da República no Distrito Federal, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei n.º 8.443, de 1992, para o ajuizamento 
das ações civis e penas cabíveis. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3447-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3448/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 039.012/2021-2. 
2. Grupo I - Classe VI - Assunto: Representação. 

3. Interessada: Planejar Terceirização e Serviços - Eireli (CNPJ 09.169.438/0001-72). 
4. Instituição: Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de 

Janeiro. 

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
8. Representação legal: Rachel Laube Netto (126.878/OAB-MG), representando a Planejar 

Terceirização e Serviços - Eireli. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Certvs Soluções 

integradas Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico (PE) 2/2021 promovido pela 
Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan-RJ) 
para a execução dos serviços continuados de apoio administrativo a serem executados nas dependências do 

Iphan-RJ sob o valor contratado de R$ 1.508.260,62; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª  Câmara, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos 

arts. 235 e 237, VII, do RITCU e, por analogia, no art. 113, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 1993, para, no mérito, 

assinalar a sua procedência; 
9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Superintendência do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan-RJ) adote as seguintes medidas: 
9.2.1. abstenha-se de promover a atual ou eventual prorrogação do subsequente Contrato Público 

n.º 4/2021 ou dos demais contratos resultantes do Pregão Eletrônico n.º 2/2021, diante das irregularidades 

detectadas no presente feito a partir das falhas na pesquisa de preços em prol da fundamentação dos salários 
para Assistente Administrativo I e II em patamar superior, respectivamente, a 96,07% e 85,05% sobre o 

definido como piso salarial na CCT da equivalente categoria, contrariando, entre outros, os arts. 3º, 5º e 65 
da Lei n.º 8.666, de 1993, até porque a correspondente empresa não teria o eventual direito subjetivo à 
superveniente prorrogação do aludido contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa 

medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a eventual discricionariedade da administração 
pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser legitimamente promovida diante da referida 

contratação em evidente dissonância com a proposta mais vantajosa para a administração pública; 
9.2.2. adote todas as medidas cabíveis para a efetiva realização do devido processo licitató r io 

subsequente, devendo concluir o correspondente certame com vistas a, efetivamente, promover a nova 
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contratação antes do vencimento da atual vigência contratual em cumprimento, assim, ao item 9.2.1 deste 

Acórdão; 
9.3. promover o envio da correspondente ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9º, I, da 

Resolução TCU n.º 315, de 2020, à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional no Rio de Janeiro (Iphan-RJ) sobre as falhas ora identificadas no presente processo, devendo, 
especialmente, atentar para a plena e efetiva necessidade de evitar a recorrência da falha pela fixação de 

piso salarial para os cargos contratados em valor superior ao fixado na respectiva convenção coletiva de 
trabalho da categoria profissional, sem a devida comprovação, ainda, de que os valores contratados seriam 

compatíveis com os preços praticados pelo mercado, em desacordo com o art. 5º, VI, da IN Seges-MP n.º 5, 
de 2017, e com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 1.097/2019-TCU-
Plenário; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora 
representante, para ciência, e à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

no Rio de Janeiro (Iphan-RJ), para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU. 
10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3448-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3449/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo n.º TC 043.525/2021-0. 
2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Atos de Admissão. 
3. Interessado: Bruno Vasconcelos Santos (CPF 014.295.081-59). 

4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

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

Benefícios Sociais (Sefip). 

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

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal 
(Caixa) em prol de Bruno Vasconcelos Santos; 

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

termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1º, V, e 39, II, e 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, 
diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato de admissão em favor de Bruno Vasconcelos Santos (à Peça 3 sob 
o n.º 6.137/2018), negando-lhe o respectivo registro; 

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

consonância, por analogia, com as Súmulas n.os 106 e 249 do TCU, deixando, ainda, de, no presente 
momento, determinar a imediata cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à decisão 

judicial prolatada no âmbito do Processo n.º 0000308-16.2016.5.10.0020 em tramitação perante a Justiça 
do Trabalho na 10ª Região; 

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

administração da Caixa Econômica Federal adote as seguintes medidas: 
9.3.1. acompanhe os desdobramentos do Processo n.º 0000308-16.2016.5.10.0020 em tramitação 

perante a Justiça do Trabalho na 10ª Região e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavoráve l 

ao ora interessado, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa 

superveniente decisão judicial final, promover a efetiva desconstituição do respectivo ato de admissão em 
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prol do ora interessado, nos termos do art. 262 do RITCU, informando o TCU, dentro do prazo de 60 

(sessenta) dias contados da aludida decisão judicial final, sobre o efetivo resultado da adoção dessas 

providências; 

9.3.2. dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste 

Acórdão; 

9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração 

da Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 
9.5. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o 

monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3449-23/22-2. 

13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 

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

ACÓRDÃO Nº 3450/2022 - TCU - 2ª Câmara 

1. Processo nº TC 043.774/2021-0. 

2. Grupo I - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessada: Shirley Fatima Delmondes Battistotti (CPF 140.774.931-53). 

4. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 

Benefícios Sociais (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em favor de Shirley Fatima Delmondes 
Battistotti; 

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

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

dos arts. 260, § 1º, e 262, § 2º, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Shirley Fatima Delmondes 

Battistotti (à Peça 3 sob o n.º 130571/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida 

percepção da parcela como “10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT” a partir da ausência da 
necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações legais na estrutura remuneratória; 

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

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

pagamentos inerentes à indevida percepção da parcela como “10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN 

JUG AT” a partir da ausência da necessária absorção dessa parcela pelas supervenientes modificações 

legais na estrutura remuneratória em respeito, assim, à decisão judicial proferida no bojo do Agravo de 

Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000-DF junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 
9.3. determinar que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes adote as seguintes 

medidas: 

9.3.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência 

desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do 

subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após 

a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da 

correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 
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9.3.2. acompanhe os desdobramentos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000-DF 

junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e, a partir da superveniente decisão judicial fina l 
desfavorável ao ora interessado, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

contados dessa superveniente decisão judicial final, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela 
indevida no ato ora anotado como ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária 
da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, 

do RITCU; 
9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 
deste Acórdão; e 

9.5. promover o arquivamento do presente processo. 

10. Ata nº 23/2022 - 2ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 12/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3450-23/22-2. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministros presentes: Bruno Dantas (Presidente), Aroldo Cedraz e Antonio Anastasia. 

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

ACÓRDÃO Nº 3451/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.871/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Jose Pereira da Silva Sobrinho (146.255.042-87); Luiz Antonio Leite 

(041.737.672-34); Tadeu Pelaes dos Santos (067.410.612-15); Waldency Nunes de Morais 

(039.793.502-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3452/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-006.903/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Antonio Luiz Mello (227.455.641-53); Lenise Dantas Bacelar Anton 

(277.855.215-49); Maria Helena Ferreira (284.280.721-91); Nancy Ribeiro de Souza (186.205.661-72); 
Rosele Queiroz Bento Oliveira (222.247.771-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3453/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.906/2022-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Alzenira Raimunda Cunha (095.613.402-59); Ana Lucia Bodnar Massad Gomes 
da Silva (299.609.241-49); Manoel Benedito de Campos (078.495.241-87); Onicea Maria de Oliveira 

Galocha (021.954.518-90); Osvaneth Aparecida Grisolia (329.034.211-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3454/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.922/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Geraldo Antonio Soares (411.419.466-53); Nelson Antonio Alves Lucero 

(363.285.457-20); Og Garcia Negrao (102.881.981-15); Rossana Lima Azevedo (574.899.207-87); Vera 
Lucia Maia (421.308.167-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3455/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-006.937/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Edmirson Castelo dos Santos (206.971.041-68); Elenir Motta Sanches Arruda 
(240.889.431-04); Joao Batista Lima (139.587.041-15); Silvio Jesus da Silva (292.984.151-68); Tereza 
Ramalho de Azevedo Cunha (239.398.857-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3456/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-006.968/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Vera Reyjane Rodrigues Lima (223.758.481-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3457/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registr o 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-007.470/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Alcione Monteiro de Souza (051.224.222-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3458/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-008.992/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Jose Renato da Silva (337.150.846-34); Laura Mitiko Hanaoka Takahashi 

(037.649.328-30); Mariangela Brandao Vilar (326.324.796-49); Rosilene Aparecida de Morais 

(600.430.326-72); Vanda Florencio da Costa Damaso (219.788.083-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3459/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-009.578/2022-6 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessados: Deomaria Pimentel (525.507.707-06); Jose Augusto Teixeira do Amaral 

(342.827.507-15); Reinaldo Santos Neves (050.178.587-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
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 3460/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-010.514/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Aloisio Roberto Pires Dayrell (257.296.326-49); Fernando Antonio de Souza 

Eufrazio (245.285.871-49); Marcia Irene Correa Neumann (410.162.891-20); Rani Alves Vasconcelos 
(265.691.591-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
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 3461/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-011.009/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Bruno Lombardi (204.450.916-49); Jose Raimundo da Luz (129.752.906-59); 
Maria Ines Gariglio (229.051.976-68); Neide do Carmo Mingote (428.586.076-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
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 3462/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-011.025/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Magda Velloso Fernandes de Tolentino (385.675.716-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. 

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

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3463/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-011.041/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Lilian Maria Fagundes da Silva (222.224.130-87); Marcos Henrique Lopes 

Guimaraes (102.592.871-72); Virginio Pereira Neves Filho (270.974.040-00); Viviane Araujo Chaves 
(442.468.620-53). 

1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3464/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-011.051/2022-1 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Sueli de Araujo Seabra (394.911.614-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
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 3465/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-036.749/2021-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Elco Ribeiro Passos (307.878.237-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3466/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-008.187/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Lucienne Drummond Castellani (641.893.507-10); Zenaide Reis Vasconcelos dos 
Santos (205.451.568-07). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
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 3467/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-008.198/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Francisco Moura da Silva Neto (110.371.754-50); Maria Salete Pereira Almeida 
(375.946.481-53); Maria das Gracas Dantas (466.425.954-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3468/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-004.486/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Maria Lionis Freitas Almeida (409.814.440-91); Ramona Ramos da Silva 
(691.557.200-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3469/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
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1. Processo TC-005.159/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Elza Maria Rodrigues Casemiro (716.715.367-20); Maria Celina Correa Nunes 
(110.896.527-04); Tereza Cristina Rodrigues de Souza (837.350.467-20). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3470/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 

inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 
os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.672/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Eliane Bogsan Vaz Pinto (074.474.118-17); Jeane Bogsan (055.279.238-12). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
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 3471/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-009.674/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Maria Jose Rezende de Lacerda (197.284.766-04); Vera Lucia de Rezende 

Castanheira (119.741.761-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3472/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-037.221/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Luciene Soares de Farias (088.789.777-05). 

1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

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

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3473/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1º, 
inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro 

os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
1. Processo TC-005.770/2022-0 (REFORMA) 
1.1. Interessado: Ivan Dias Figueiredo (415.832.217-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3474/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 
961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 

caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 
TST; 

Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 

em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-001.220/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Jesuino Paiva dos Santos (040.702.672-04). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

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

b) Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária. 

ACÓRDÃO Nº 3475/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a hora extra sem a devida absorção; 
Considerando o entendimento de que, após o advento da Lei 8.112/1990, não se admite a transposição 

dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, conforme enunciado 241 da Súmula 

da jurisprudência predominante desta Corte, in verbis: 
“As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 

nº 8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, 
regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do 
citado diploma legal.” 

Considerando que há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da 
irredutibilidade da remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta Corte 

tem prestigiado (Decisões 373/2002-Segunda Câmara e 441/2002-Segunda Câmara; Acórdãos 334/2004-
Primeira Câmara, 571/2004-Segunda Câmara, 6.454/2011-Primeira Câmara) e que encontra amparo na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 22.455-DF); 

Considerando que, para abrigar essa ressalva, a parcela deve ser incorporada como vantagem pessoal 
de caráter variável, sujeita a redução de seu valor sempre que houver revisão dos vencimentos ou 

reestruturação de carreira que acarrete a melhoria da remuneração do beneficiado, até completa encampação 
de toda a vantagem inicial; 

Considerando que a parcela não foi reduzida por ocasião das sucessivas revisões e reestruturações de 

carreira; 
Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, 

confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, 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, 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 enunciado da Súmula da jurisprudência predominante do TCU, circunstânc ia 
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 do 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 do TCU, bem assim com a Súmula/TCU 241, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa 
de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 
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1. Processo TC-002.721/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Maria Aparecida Lima Santos Pinheiro (242.334.204-72). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

ACÓRDÃO Nº 3476/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 

desacordo com a legislação de regência; 
Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 

Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 
modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 
quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 

em julgado; 
Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 

recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 
ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 
quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 

vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 
Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 

6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 
Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 

Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-
Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 

Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 
outros; 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 
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Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas, 

ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 
262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 

expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-002.728/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Nilce Maria da Silva Campos Costa (269.890.261-20). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal de Goiás. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

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

b) determinar à Universidade Federal de Goiás que: 

b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 
incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 

âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 
transitada em julgado; 

b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 

pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 
submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 

b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), à 

Universidade Federal de Goiás. 

ACÓRDÃO Nº 3477/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 
caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 

funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 
Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 
quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

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

incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos, independentemente de ação rescisória; 
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 de 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 o ato apreciado, com 

negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-002.741/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Emmanuel Messias dos Santos (162.779.884-68). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: 

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

b) Determinar ao Ministério da Saúde que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Ministério da 

Saúde. 

ACÓRDÃO Nº 3478/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a hora extra sem a devida absorção; 
Considerando o entendimento de que, após o advento da Lei 8.112/1990, não se admite a transposição  

dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, conforme enunciado 241 da Súmula 

da jurisprudência predominante desta Corte, in verbis: 
“As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 

nº 8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, 
regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do 
citado diploma legal.” 

Considerando que há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da 
irredutibilidade da remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta Corte 

tem prestigiado (Decisões 373/2002-Segunda Câmara e 441/2002-Segunda Câmara; Acórdãos 334/2004-
Primeira Câmara, 571/2004-Segunda Câmara, 6.454/2011-Primeira Câmara) e que encontra amparo na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 22.455-DF); 

Considerando que, para abrigar essa ressalva, a parcela deve ser incorporada como vantagem pessoal 
de caráter variável, sujeita a redução de seu valor sempre que houver revisão dos vencimentos ou 

reestruturação de carreira que acarrete a melhoria da remuneração do beneficiado, até completa encampação 
de toda a vantagem inicial; 
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Considerando que a parcela não foi reduzida por ocasião das sucessivas revisões e reestruturações de 

carreira; 
Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, 

confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, 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, 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 enunciado da Súmula da jurisprudência predominante do TCU, circunstânc ia 
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 do 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 do TCU, bem assim com a Súmula/TCU 241, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa 
de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-002.818/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Emerson Basílio dos Santos (230.506.244-34). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
b) Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 

b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 
pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 

ACÓRDÃO Nº 3479/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 
desacordo com a legislação de regência; 

Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 
Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 

modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 

quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 
em julgado; 

Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 
recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 
ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 
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quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 

vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 
Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 

6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 
Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 

Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-
Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 

Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 
outros; 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 

Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

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

ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 

262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 
expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-002.974/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Juliane Cristina Neves (521.237.159-72). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que: 
b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 

incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 
âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 
transitada em julgado; 

b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 
pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 

submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 
b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC. 

ACÓRDÃO Nº 3480/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 
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Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 
caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 

funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 
Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 
quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 
em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 
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 de 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 o ato apreciado, com 

negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-003.030/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Bernardo Francisco de Moraes Neto (309.962.281-87). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

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

b) Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária. 

ACÓRDÃO Nº 3481/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 
Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 
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caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 
em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-004.162/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Maria de Fatima de Sa (193.295.044-34). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Nacional do Índio. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) Determinar à Fundação Nacional do Índio que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada à Fundação Nacional do 

Índio. 

ACÓRDÃO Nº 3482/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 

desacordo com a legislação de regência; 
Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de que “ofende o princípio da legalidade 
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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”; 
Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 

modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 
quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 
em julgado; 

Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 
recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 

ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 
quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 
vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 
Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 
6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 

Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 
Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-

Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 
Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 

outros; 
Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 

Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas, 

ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 
262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 

expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-004.192/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Socorro Moraes Sales Palu (196.442.482-87). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: 

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

b) determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que: 

b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 
incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 

âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 
transitada em julgado; 
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b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 

pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 
submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 

b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

ACÓRDÃO Nº 3483/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 

desacordo com a legislação de regência; 
Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 

Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 
modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 

quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada  
em julgado; 

Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 

recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 
ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 

quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 
vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 

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

Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 

Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 
6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 
Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 

Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-
Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 
Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 
outros; 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 
Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas, 
ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 

262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 
expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-004.226/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Kinue do Amaral Parreira (011.659.128-56). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

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

b) determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 
b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 

incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 

âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 
transitada em julgado; 

b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 
pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 
submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 

b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 

ACÓRDÃO Nº 3484/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 
desacordo com a legislação de regência; 

Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 
Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 

modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 

quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 
em julgado; 

Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 
recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 
ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 

quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 
vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 

Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 
6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 

Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 
Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-
Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 
Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 

outros; 
Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
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Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 
Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas, 
ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 
262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 
expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-004.259/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Carlos Onofre Moreira (116.692.681-87). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Superior Tribunal Militar. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
b) determinar ao Superior Tribunal Militar que: 

b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 
incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 
âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 

transitada em julgado; 
b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 

pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 
submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 

b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 

Superior Tribunal Militar. 

ACÓRDÃO Nº 3485/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 

desacordo com a legislação de regência; 
Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 

Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 
modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 
quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 

em julgado; 
Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 

recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 
ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 
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quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 

vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 
Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 

6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 
Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 

Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-
Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 

Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 
outros; 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 

Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

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

ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 

262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 
expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-004.287/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Janete Belmont de Faria (773.145.498-34). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que: 
b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 

incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 
âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 
transitada em julgado; 

b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 
pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 

submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 
b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 

ACÓRDÃO Nº 3486/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 
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Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 
caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 

funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 
Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 
quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 
em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 
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 de 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 o ato apreciado, com 

negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-004.929/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Joseci Duarte de Almirante (164.347.654-87). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

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

b) Determinar ao Ministério da Saúde que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Ministério da 

Saúde. 

ACÓRDÃO Nº 3487/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 
Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 
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caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 
em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-004.935/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Cicero Laurentino Gomes (134.444.254-49). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) Determinar ao Ministério da Saúde que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada ao Ministério da Saúde. 

ACÓRDÃO Nº 3488/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 
961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 

caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 
TST; 
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Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 

funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 

em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 

negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-004.992/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Joao Florentino dos Santos (139.890.904-10). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) Determinar ao Ministério da Saúde que: 

b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Ministério da 

Saúde. 

ACÓRDÃO Nº 3489/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 

caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
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Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 

em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 

negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-005.003/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Rosana Aparecida Scanholato (053.910.878-21). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: 

a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 

b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada ao Instituto Nacional do 

Seguro Social. 

ACÓRDÃO Nº 3490/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 

caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
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Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 

em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-005.116/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Augusto Jose de Morais (151.167.944-15). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
b) Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

ACÓRDÃO Nº 3491/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela consignação de parcela judicial relativa a hora extra sem a devida absorção; 

Considerando o entendimento de que, após o advento da Lei 8.112/1990, não se admite a transposição 

dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, conforme enunciado 241 da Súmula 
da jurisprudência predominante desta Corte, in verbis: 

“As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 
nº 8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, 
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regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do 

citado diploma legal.” 
Considerando que há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da 

irredutibilidade da remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta Corte 
tem prestigiado (Decisões 373/2002-Segunda Câmara e 441/2002-Segunda Câmara; Acórdãos 334/2004-
Primeira Câmara, 571/2004-Segunda Câmara, 6.454/2011-Primeira Câmara) e que encontra amparo na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 22.455-DF); 
Considerando que, para abrigar essa ressalva, a parcela deve ser incorporada como vantagem pessoal 

de caráter variável, sujeita a redução de seu valor sempre que houver revisão dos vencimentos ou 
reestruturação de carreira que acarrete a melhoria da remuneração do beneficiado, até completa encampação 
de toda a vantagem inicial; 

Considerando que a parcela não foi reduzida por ocasião das sucessivas revisões e reestruturações de 
carreira; 

Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, 
confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, 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, 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 enunciado da Súmula da jurisprudência predominante do TCU, circunstânc ia 
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 do 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 do TCU, bem assim com a Súmula/TCU 241, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa 

de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-005.618/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Luiz Antonio da Silveira (262.971.160-91). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

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

b) Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada à Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

ACÓRDÃO Nº 3492/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 
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1. Processo TC-008.152/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Aurea Santos Reis (224.387.771-68); Conceicao de Maria Rodrigues Pinto 
(054.990.543-04); Joventina de Jesus Velozo Gomes (196.343.663-68); Maria Jose Cavalcanti da Cruz 

(471.635.263-34); Maria do Socorro Reis Guimaraes (238.046.533-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3493/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 

1. Processo TC-008.169/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Irene Maria Guerra (317.906.070-00); Miriam Alves dos Santos (495.535.347-91); 

Neivaldo Natividade de Sant Anna (591.761.727-91); Roberto Vicente do Rosario (219.696.209-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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 3494/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado. 

1. Processo TC-008.947/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luzia Cristina Nascimento Inês (973.798.917-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3495/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 

VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 

1. Processo TC-008.957/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Antonio Sergio Suzano Loques Barroso (132.520.385-87); Elmar de Magalhaes 
(225.532.401-63); Maria de Fatima Carneiro da Silva (115.997.902-20); Maria de Fatima Macedo 

(101.125.703-30). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3496/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado. 

1. Processo TC-008.961/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Abelardo Aires de Albuquerque (144.124.544-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 3497/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 

VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 

1. Processo TC-008.991/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Claudia de Castro Bernardes (731.099.836-72); Hilda Mendes da Silva 
(244.877.081-68); Lourdes Jantsch (521.227.519-91); Marcelino Gurjao Farias (066.965.382-91); Sonia 

Maria Santiago de Carvalho Menezes (109.244.505-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3498/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado. 

1. Processo TC-009.011/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Nelci de Jesus Ferreira (213.804.731-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3499/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 
desacordo com a legislação de regência; 

Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 
Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 

modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 

quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 
em julgado; 

Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 
recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 
ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 

quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 
vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 

Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 
6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 

Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 
Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-
Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 
Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 

outros; 
Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 
Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 

Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 

jurisprudência desta Corte de Contas, 
ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 
262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 
expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-009.562/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Gizah Antony Cruz e Silva (193.657.992-87). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
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b) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região que: 

b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 
incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 

âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 
transitada em julgado; 

b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 

pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 
submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 

b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. 

ACÓRDÃO Nº 3500/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 
1. Processo TC-009.934/2022-7 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Delza Cavalcanti Xavier Lima (022.862.894-68); Maria Jose de Farias Tavares 
(231.605.274-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 3501/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 
caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 

funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 
Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 
quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 
em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 
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 de jurisprudência do TCU, circunstância que confere 
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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 ilega l o ato apreciado, com 

negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-010.360/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Alaide Santana da Silva (134.177.544-53). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Nacional do Índio. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: 

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

b) Determinar à Fundação Nacional do Índio que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) à Fundação Nacional 

do Índio. 

ACÓRDÃO Nº 3502/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 

1. Processo TC-010.492/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Monica Albuquerque (169.842.694-15); Valeria Maria Monteiro Barreto 

(375.491.204-63). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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 3503/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 

1. Processo TC-010.497/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Cibele de Fatima Campanha Lisboa (146.656.115-72); Josenildes Maia Garcia 

(111.878.245-34); Maria Gervalina Pereira Gomes (100.332.035-04); Maria da Gloria Principe de Oliveira 
Mascarenhas (212.885.185-87); Sandra Rebello de Almeida (348.007.515-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA. 
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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 3504/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 
desacordo com a legislação de regência; 

Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 
Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 

Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 

modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 
quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 

em julgado; 
Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 

recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 

ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 
quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 

vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 
Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 

6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 
Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 
Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-

Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 

Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 
outros; 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 

Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas, 

ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 
262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 

expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-010.883/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Claudete Eliane Azevedo (372.555.170-72). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
b) determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que: 

b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 
incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 
âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 

transitada em julgado; 
b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 

pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 
submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 

b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

ACÓRDÃO Nº 3505/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 
Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 
caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 
TST; 

Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 
seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 

funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 
Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 
quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 

em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 
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 de 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 o ato apreciado, com 

negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-010.904/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Helena da Silva (308.325.601-97). 
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1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
b) Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibil ize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) à Fundação 

Universidade de Brasília. 

ACÓRDÃO Nº 3506/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 
1. Processo TC-011.007/2022-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Francisca Lacerda de Gois (085.952.244-04); Severina Barbosa de Oliveira 
(465.290.634-04). 

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

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 3507/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando tratar-se de apreciação de ato sujeito a registro, na modalidade de admissão, 
aposentadoria, reforma ou pensão; 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou 

a tese de que "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de 
Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de 

aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; 
Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF 

reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade 

de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; 
Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton 

Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem 
apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a 
possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo 

STF; 
Considerando que o ato em exame foi disponibilizado ao TCU há mais de cinco anos, sem apreciação, 

situação que atrai o registro tácito, com possibilidade de sua revisão de ofício, porquanto não transcorridos 
mais de dez anos desde a entrada do ato no Tribunal; e 
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Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 
143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos 
nos autos, em considerar tacitamente registrados os atos relacionados. 

1. Processo TC-012.086/2020-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Manoel Alves Filho (102.196.503-06); Silvana Maria Pinto Bastos de Mesquita 

(243.553.053-68). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Ceará. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: orientar a Sefip no sentido de que avalie a 

conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado, segundo critérios de 
materialidade e relevância. 

ACÓRDÃO Nº 3508/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 
961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 

caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 
TST; 

Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 

em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-022.911/2021-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Marta Nogueira Silva Pfeilsticker (247.121.086-49). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 
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1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: 

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

b) Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada ao Instituto Nacional do 

Seguro Social. 

ACÓRDÃO Nº 3509/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 
Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 

961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 

caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 
TST; 

Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 
seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 

em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-023.593/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Juraci Matheus de Matos (040.508.468-45). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) Determinar ao Ministério da Saúde que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada ao Ministério da Saúde. 

ACÓRDÃO Nº 3510/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 
961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 

caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 
TST; 

Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 

Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 

em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-023.625/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Pedrina Maria do N Ribeiro (181.722.453-00). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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. 
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

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

b) Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada ao Instituto Nacional do 

Seguro Social. 

ACÓRDÃO Nº 3511/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a hora extra sem a devida absorção; 
Considerando o entendimento de que, após o advento da Lei 8.112/1990, não se admite a transposição 

dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, conforme enunciado 241 da Súmula 

da jurisprudência predominante desta Corte, in verbis: 
“As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 

nº 8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, 
regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do 
citado diploma legal.” 

Considerando que há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da 
irredutibilidade da remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta Corte 

tem prestigiado (Decisões 373/2002-Segunda Câmara e 441/2002-Segunda Câmara; Acórdãos 334/2004-
Primeira Câmara, 571/2004-Segunda Câmara, 6.454/2011-Primeira Câmara) e que encontra amparo na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 22.455-DF); 

Considerando que, para abrigar essa ressalva, a parcela deve ser incorporada como vantagem pessoal 
de caráter variável, sujeita a redução de seu valor sempre que houver revisão dos vencimentos ou 

reestruturação de carreira que acarrete a melhoria da remuneração do beneficiado, até completa encampação 
de toda a vantagem inicial; 

Considerando que a parcela não foi reduzida por ocasião das sucessivas revisões e reestruturações de 

carreira; 
Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, 

confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, 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, 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 enunciado da Súmula da jurisprudência predominante do TCU, circunstânc ia 
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 do 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 do TCU, bem assim com a Súmula/TCU 241, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa 
de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-023.685/2021-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Bennacy Dias Pereira (284.689.291-15). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) Determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada à Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso. 

ACÓRDÃO Nº 3512/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 

desacordo com a legislação de regência; 
Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 

Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 
modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 
quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 

em julgado; 
Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 

recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 
ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 
quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 

vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 
Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 

6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 
Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 

Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-
Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 

Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 
outros; 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 

Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 
que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas, 
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ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 
262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 

expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-040.079/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Marcia Sandoval Batista Simão (289.902.851-00). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: 

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

b) determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios que: 

b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 
incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 

âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 
transitada em julgado; 

b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 

pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 
submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 

b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 

Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 

ACÓRDÃO Nº 3513/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em 

desacordo com a legislação de regência; 
Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso 

Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de 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”; 

Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF 
modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos 

quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada 
em julgado; 

Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que 

recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrat iva 
ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por 

quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da 
vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; 

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

Contas, a exemplo dos Acórdãos 8.185/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda 

Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 
6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora 
Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator 
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Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-

Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André 

Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre 
outros; 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 

Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas, 

ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 
262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e 

expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-040.091/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Joao Evangelista Nazaro Martins (351.343.481-20). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Supremo Tribunal Federal. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: 

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

b) determinar ao Supremo Tribunal Federal que: 
b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos 

incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no 

âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicia l 
transitada em julgado; 

b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer 
pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e 
submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno/TCU; 

b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao 
Supremo Tribunal Federal. 

ACÓRDÃO Nº 3514/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 
pela consignação de parcela judicial relativa a plano econômico sem a devida absorção; 

Considerando que, nos termos do Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, confirmado pelo Acórdão 
961/2006-TCU-Plenário, as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em 
caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do 

TST; 
Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o 

seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do 
funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); 
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Considerando que não há 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 (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 as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, 
em sede de repercussão geral, 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, independentemente de ação rescisória; 

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 de 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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-040.233/2021-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Josilene da Silva Lima (346.608.014-20). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 

b) Determinar ao Ministério da Saúde que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada ao Ministério da Saúde. 

ACÓRDÃO Nº 3515/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa a hora extra sem a devida absorção; 

Considerando o entendimento de que, após o advento da Lei 8.112/1990, não se admite a transposição 
dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, conforme enunciado 241 da Súmula 

da jurisprudência predominante desta Corte, in verbis: 
“As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 

nº 8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, 

regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do 
citado diploma legal.” 

Considerando que há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da 
irredutibilidade da remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta Corte 
tem prestigiado (Decisões 373/2002-Segunda Câmara e 441/2002-Segunda Câmara; Acórdãos 334/2004-
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Primeira Câmara, 571/2004-Segunda Câmara, 6.454/2011-Primeira Câmara) e que encontra amparo na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 22.455-DF); 
Considerando que, para abrigar essa ressalva, a parcela deve ser incorporada como vantagem pessoal 

de caráter variável, sujeita a redução de seu valor sempre que houver revisão dos vencimentos ou 
reestruturação de carreira que acarrete a melhoria da remuneração do beneficiado, até completa encampação 
de toda a vantagem inicial; 

Considerando que a parcela não foi reduzida por ocasião das sucessivas revisões e reestruturações de 
carreira; 

Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, 
confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, 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, 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 enunciado da Súmula da jurisprudência predominante do TCU, circunstânc ia 
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 do 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 do TCU, bem assim com a Súmula/TCU 241, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa 

de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 
1. Processo TC-041.150/2021-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Zildomar da Silva Griza (381.644.420-20). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

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

b) Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada à Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

ACÓRDÃO Nº 3516/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa ao índice de 3,17% sem a devida absorção; 
Considerando que referida parcela decorre de sentenças judiciais que garantiram aos servidores civis 

do Poder Executivo Federal recomposição de defasagem no cálculo da URV já concedida aos servidores 

dos demais Poderes da União e aos Militares; 
Considerando que a referida recomposição foi estendida aos servidores civis do Poder Executivo 

Federal por intermédio da MP 2.225-45/2001, nos termos dos seguintes dispositivos: 
“Art. 8º Aplica-se aos servidores civis do Poder Executivo Federal, extensivo aos proventos da 

inatividade e às pensões, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, a partir de janeiro 
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de 1995, o reajuste de vinte e cinco vírgula noventa e quatro por cento concedido aos servidores dos demais 

Poderes da União e aos Militares, deduzido o percentual já recebido de vinte e dois vírgula zero sete por 
cento. 

Art. 9º A incorporação mensal do reajuste de que trata o art. 8º ocorrerá nos vencimentos dos 
servidores a partir de 1º de janeiro de 2002. 

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, exceto em relação às 

parcelas da remuneração incorporadas a título de vantagem pessoal e de quintos e décimos até o mês de 
dezembro de 1994.”; 

Considerando que o cumprimento pelo gestor de pessoal da sentença judicial que assegurou o 

pagamento do percentual de 3,17% não levou em consideração essa extensão do reajuste que foi dada pela 
referida Medida Provisória, de modo que o pagamento de tal parcela de forma destacada nos proventos de 

aposentadoria consubstancia-se, na verdade, em pagamento em duplicidade, o que é indevido; 
Considerando a incidência, na espécie, do disposto no art. 10 daquela MP 2.225/2001, cujo comando 

estipula que, 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, exceto em relação às 

parcelas da remuneração incorporadas a título de vantagem pessoal e de quintos e décimos até o mês de 
dezembro de 1994; 

Considerando o entendimento firmado no paradigmático Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, 

confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada 
a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático 

de aplicação já se tenha exaurido; 
Considerando que 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 alicerce já se 

tenha esvaído, 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 os entendimentos fixados nos seguintes enunciados da Súmula da jurisprudência do 
TCU: 

Enunciado 276 

“As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando 
expressamente consignadas em lei superveniente.” 

Enunciado 279 
“As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, 

devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo 

se a sentença judicial dispuser de outra forma.”; 
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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-043.662/2021-8 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessado: Helen Jane Freitas (259.327.210-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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: 

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

b) Determinar ao órgão/entidade de origem que: 

b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 
pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 

irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada e do parecer do MPTCU ao 
órgão/entidade de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3517/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela consignação de parcela judicial relativa ao índice de 28,86% sem a devida absorção; 

Considerando que referida parcela decorre de sentenças judiciais que garantiram aos servidores civis 
o ganho da diferença existente entre o reajuste salarial a eles concedido e aquele deferido, na mesma 

ocasião, aos servidores militares, nos termos da Lei 8.622/1993; 
Considerando que o referido reajuste foi estendido aos servidores públicos civis por intermédio da 

MP 1.704/1998, a qual encontra-se reeditada, atualmente, pela MP 2.169-43/2000, in verbis: 

“Art. 1º Fica estendida aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto 

da decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de 
Segurança no 22.307-7 - Distrito Federal, com a explicitação contida no acórdão dos embargos de 
declaração. 

Art. 2º A vantagem de que trata o artigo anterior será devida, a partir de 1º de janeiro de 1993, aos 
servidores públicos civis aos quais se aplicam as tabelas constantes dos anexos da Lei nº 8.622, de 19 de 

janeiro de 1993. 
§ 1º O percentual referido no artigo anterior, deduzidos os acréscimos percentuais decorrentes da 

aplicação da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, incidirá sobre os vencimentos dos servidores. 

§ 2º Os valores resultantes da aplicação do disposto no parágrafo anterior serão pagos mediante 
rubrica específica e estarão sujeitos aos futuros reajustes gerais concedidos aos servidores públicos.”; 

Considerando que o cumprimento pelo gestor de pessoal da sentença judicial que assegurou o 
pagamento do percentual de 28,86% não levou em consideração essa extensão do reajuste que foi dada pela 
referida Medida Provisória, de modo que o pagamento de tal parcela de forma destacada nos proventos de 

aposentadoria consubstancia-se, na verdade, em pagamento em duplicidade, o que é indevido; 
Considerando o entendimento firmado no paradigmático Acórdão 1.857/2003-TCU-Plenário, 

confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada 
a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático 
de aplicação já se tenha exaurido; 

Considerando que 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 alicerce já se 

tenha esvaído, 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); 
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Considerando os entendimentos fixados nos seguintes enunciados da Súmula da jurisprudência do 

TCU: 
Enunciado 276 

“As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando 
expressamente consignadas em lei superveniente.” 

Enunciado 279 

“As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, 
devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo 

se a sentença judicial dispuser de outra forma.”; 
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 o ato apreciado, com 
negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-044.937/2021-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Claudia Nunes de Vasconcelos (366.722.381-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
b) Determinar ao órgão/entidade de origem que: 
b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob 

pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da 
irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 

b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 
e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 

c) remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada e do parecer do MPTCU ao 

órgão/entidade de origem. 

ACÓRDÃO Nº 3518/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo 
com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 30 dias, o prazo para atendimento das 

determinações exaradas no Acórdão 2.116/2022-TCU-Segunda Câmara. 
1. Processo TC-046.666/2020-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jaime Ferreira Filho (132.847.034-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3519/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 

VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado. 

1. Processo TC-008.203/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessado: Zelia Parreira da Silva (026.015.427-05). 
1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3520/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 
1. Processo TC-004.491/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Maria Adelaide Vargas Duarte (072.933.717-05); Regina Pinto Braga 

(444.086.767-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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 3521/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado. 
1. Processo TC-007.547/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Juliana Carneiro de Carvalho (036.469.234-07). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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 3522/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela elevação do grau hierárquico dos proventos por incapacidade definitiva do militar sem preenchimento 
dos requisitos legais; 

Considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico 

imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 
6.880/1980; 

Considerando que, nos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980, a concessão de proventos 
correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa 
ou da reserva remunerada, não alcançando militares que sejam considerados incapazes quando já 

reformados; 
Considerando a impossibilidade de nova elevação de posto a militar já contemplado com proventos 

em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, com fundamento no art. 50, inciso II, da 
Lei 6.880/1980, por contar mais de 30 anos de serviço; 

Considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 
1.340.075/CE; 

Considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade 
definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto 
superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência 

(Acórdãos 2.225/2019-TCU-Plenário, 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda 
Câmara, dentre outros); 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 

Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

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

ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 

262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato em exame e expedir os 
comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-009.088/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Caroline Lopes de Paula Marculino (130.088.667-60); Jucara da Silva Pereira da 
Costa (137.384.877-43). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
b) determinar ao Comando do Exército que: 

b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilega l, 
sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

b.2) no prazo de trinta dias, emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este 

Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal; 
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b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Comando do 

Exército. 

ACÓRDÃO Nº 3523/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 

emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato a seguir relacionado. 
1. Processo TC-009.679/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Norma de Castro Bessa (096.604.317-08). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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 3524/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 

VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados.  

1. Processo TC-009.983/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Janette Magalhaes Fonseca (640.844.347-87); Maria da Rocha Ferrari Almeida 

(118.279.187-56). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

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 3525/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; 
Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pela elevação do grau hierárquico dos proventos por incapacidade definitiva do militar sem preenchimento 
dos requisitos legais; 

Considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico 
imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 
6.880/1980; 

Considerando que, nos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980, a concessão de proventos 
correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa 

ou da reserva remunerada, não alcançando militares que sejam considerados incapazes quando já 
reformados; 

Considerando a impossibilidade de nova elevação de posto a militar já contemplado com proventos 

em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, com fundamento no art. 50, inciso II, da 
Lei 6.880/1980, por contar mais de 30 anos de serviço; 
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Considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 
1.340.075/CE; 

Considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade 
definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto 
superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência 

(Acórdãos 2.225/2019-TCU-Plenário, 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda 
Câmara, dentre outros); 

Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; 
Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e 

Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator Ministro 
Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 

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

ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 

262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato em exame e expedir os 
comandos a seguir discriminados. 

1. Processo TC-010.543/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Cynthia Cybelle Souza Ferreira (779.627.100-04); Maria do Carmo Fraga Souza 
(980.907.125-68). 

1.2. Unidade jurisdicionada: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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: 
a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 

106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 
b) determinar ao Comando do Exército que: 

b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilega l, 
sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

b.2) no prazo de trinta dias, emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este 

Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal; 
b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema 

e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 
c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) ao Comando do 

Exército. 

ACÓRDÃO Nº 3526/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso 
VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres 
emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 

1. Processo TC-007.047/2022-3 (REFORMA) 
1.1. Interessados: Antonio Carlos Arruda de Oliveira (065.033.918-54); Pedro Henrique Gimenez 

Campos (357.795.778-62). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3527/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando tratar-se de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao 
Acórdão 2.563/2020-TCU-Segunda Câmara, proferido nos autos de representação do TC 042.852/2018-8, 

com vistas à quantificação de débito e identificação dos responsáveis por suposto dano aos cofres do Sesi 
na aplicação de recursos aportados ao projeto “Relix - Recuse, Repense, Reduza, Reutilize, Recicle”, por 
parte do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Pernambuco no exercício de 2017; 

Considerando que, após a análise do feito, a SecexDesenvolvimento propôs (peça 53), com a anuência 
do Ministério Público junto ao TCU, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Aliança 

Comunicação e Cultura Ltda. (10.841.500/0001-00) e Alto Impacto Entretenimento Ltda. 
(03.970.827/0001-16), para proceder à citação de seus sócios administradores, porquanto configurado 
eventual abuso da correspondente personalidade jurídica a partir do desvio de finalidade e/ou da confusão 

patrimonial, para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas nos autos, e/ou 
recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas; 

Considerando que a proposta de citação dos sócios administradores das empresas Aliança 
Comunicação e Cultura Ltda. e Alto Impacto Entretenimento Ltda., por meio da desconsideração da 
personalidade da personalidade jurídica dessas entidades, é plenamente adequada diante das evidências 

sobre as irregularidades identificadas; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos, em promover a desconsideração da personalidade jurídica das empresas 
Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e Alto Impacto Entretenimento Ltda., com vistas a permitir que seus 

sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos 
responsáveis indicados na instrução (peça 53), para que apresentem alegações de defesa sobre as 

irregularidades apontadas e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da 
Indústria as quantias indicadas. 

1. Processo TC-017.069/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda (10.841.500/0001-00); Alto Impacto 
Entretenimento Ltda - EPP (03.970.827/0001-16); Cetap Centro Técnico de Assessoria e Planej 

Comunitário (00.148.580/0001-69); Hebron Costa Cruz de Oliveira (585.153.054-53); Instituto Origami 
(08.469.619/0001-51); Juliana Mendes Andrade - Eireli (05.205.088/0001-00); Lina Rosa Gomes Vieira 
da Silva (880.205.924-15); Luiz Antonio Gomes Vieira da Silva (830.412.734-20); Luiz Otávio Gomes 

Vieira da Silva (864.226.004-10); Nilo Augusto Câmara Simões (069.077.844-91); Ricardo Essinger 
(000.475.704-15); Romero Neves Silveira Souza Filho (021.346.124-28); Sérgio Luis de Carvalho Xavier 

(326.520.704-87). 
1.2. Unidades Jurisdicionadas: Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco; Serviço 

Social da Indústria - Departamento Nacional. 

1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 
(SecexDesenvolvimento). 

1.6. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz 

Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Aliança Comunicação e Cultura Ltda; 
Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e 

outros, representando Ricardo Essinger; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), 
representando Robson Braga de Andrade. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3528/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Regional de São Paulo 
Metropolitana da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em razão de irregularidades em processos 

de contratação e gestão administrativa/operacional no âmbito de sua Gerência de Engenharia (GEREN); 
Considerando a autorização para parcelamento da dívida efetuada por meio do Acórdão 8.172/2018-

TCU-Primeira Câmara; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos, em: 

com fundamento no art. 157 do Regimento Interno, retirar o sobrestamento dos autos; 
aplicar, em relação ao saldo devedor de R$ 0,93, o princípio da insignificância; 
com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, dar 

quitação a Anselmo Nobumassa Ono, Antonio Carlos Fernandes Pacheco, Hélio de Carvalho Pinto, Deise 
Lopes Pires e às empresas Summer Cool Projeto, Instalação e Manutenção de Sistemas Ltda e Thermon 

Ar-Condicionado Ltda., ante o recolhimento integral da dívida apurada nestes autos; e 
com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, 

§ 2º, 205 e 208 do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Anselmo Nobumassa 

Ono, Antonio Carlos Fernandes Pacheco, Hélio de Carvalho Pinto, Deise Lopes Pires e das empresas 
Summer Cool Projeto, Instalação e Manutenção de Sistemas Ltda e Thermon Ar-Condicionado Ltda., 

dando-lhes quitação. 
1. Processo TC-032.596/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Anselmo Nobumassa Ono (124.435.608-56); Antonio Carlos Fernandes Pacheco 

(952.683.088-15); Deise Lopes Pires (003.716.548-82); Hélio de Carvalho Pinto (158.667.696-20); 
Summer Cool Projeto, Instalação e Manutenção de Sistemas Ltda (05.035.409/0001-67); Thermon Ar-

Condicionado Ltda. (62.082.821/0001-71). 
1.2. Unidade jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Daniel Manoel Palma, representando Summer Cool Projeto, Instalação e 
Manutenção de Sistemas Ltda; Rafael Ramos Leoni (287214/OAB-SP), representando Anselmo 
Nobumassa Ono. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3529/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando tratar-se de monitoramento da determinação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
(BNB), contida no subitem 9.6 do Acórdão 1.128/2022-TCU-Segunda Câmara, prolatado no 
TC 023.883/2008-3, que apreciou Prestação de Contas Ordinária, relativas ao exercício de 2007, do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); 
Considerando o exame empreendido pela secretaria instrutora (peça 15), que considerou cumprida a 

referida determinação diante da informação do BNB acerca do recolhimento ao FNE da importância de 
R$ 2.614.655,93; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento 
Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação 

contida no subitem 9.6 do Acórdão 1.128/2022-TCU-Segunda Câmara, e adotar as medidas transcritas no 
subitem 1.5 a seguir. 

1. Processo TC-007.794/2022-3 (MONITORAMENTO) 

1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico 
(SecexDesenvolvimento). 

1.4. Representação legal: não há. 
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1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.5.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 15) ao BNB; 
1.5.2. apensar definitivamente estes autos ao processo originário, TC 023.883/2008-3, nos termos dos 

arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 

ACÓRDÃO Nº 3530/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 

para Registro de Preços 36/2021, promovido pelo Município de Barão de Monte Alto/MG, com vistas à 
contratação de empresas para aquisição parcelada de sacos plásticos para lixo; 

Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem 
prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação 
deste Tribunal; 

Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente 
particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse 

público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público 
(Acórdão 2.426/2015-TCU-Plenário); 

Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, 

em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do 
interesse público e não de interesse meramente privado (Acórdãos 3.273/2013, do Plenário, 4.402/2016, da 

Primeira Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da Segunda Câmara); 
Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria 

administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a 

devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea “a”; 237 e 235 do Regimento Interno do 
TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher 
os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 9) ao 

Município de Barão de Monte Alto/MG e ao representante. 
1. Processo TC-010.629/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 

1.1. Unidade jurisdicionada: Município de Barão de Monte Alto/MG. 
1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.5. Representação legal: Gabriel Pedrosa Marques Ferreira, representando Eco Plast Comercio Ltda. 

1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3531/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-005.133/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Marcia de Carvalho (152.491.231-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3532/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão 
a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto 
a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 

endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-006.854/2022-2 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Carlos Armando Antonio (043.310.688-38); Liria Izumi Hirano Hasegawa 
(050.390.308-60). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3533/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-006.978/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria de Jesus de Morais Souza (154.329.392-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3534/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 

Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-007.459/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Jorge Carvalho de Lena (280.396.376-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3535/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-008.976/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Rosangela Goncalves Salgado (373.461.481-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3536/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão 
a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto 

a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-009.000/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Emilia Keiko Ishikura (022.472.018-06); Idair Rosa da Silva (451.186.806-97); 

Maria Premoli (328.104.827-72); Maria Socorro Araujo Rogerio Nunes (220.105.993-49); Solange 

Rodrigues Cavalcanti (299.006.381-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3537/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-009.942/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Regina Shizuko Uno (006.575.548-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3538/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão 
a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto 
a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 

endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-010.463/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: James Cesar Prufer (264.751.620-00); Norma Lucia Souza (296.520.220-04). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3539/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 

Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-010.992/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Luisa Araujo Silva (113.184.058-58). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/sp. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3540/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1º e 2º, do Regimento 
Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-006.511/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 
1.1. Interessado: Ornil Claro Costa Junior (706.580.481-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3541/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1º e 2º, do Regimento 

Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de 
pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministér io 
Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por 

meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-006.553/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 

1.1. Interessados: Andre Miguel Cordeiro de Souza (009.124.154-52); Fredson Soares Baumgratz 
(006.652.536-56); Janaina Salgado Campos Baumgratz (044.838.036-62); Maria Tainara Silva Costa 
(006.748.951-69); Yuri Magnum Lisboa Leite (085.236.094-07). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3542/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 

Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-008.184/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessado: Vera Zaverucha (405.994.267-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3543/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-011.081/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessado: Maria Helena Farias dos Santos (415.932.439-87). 

1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3544/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-008.285/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessado: Marise Paes Barreto Marques (264.957.162-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3545/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 

Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-009.139/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Ana Degis Pereira (358.917.009-30). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3546/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 

eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-009.970/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Ana Roselaine Strossi de Jesus (489.957.890-34); Iarai Medianeira Strossi 

(665.180.080-91); Lurdes Elonimar Strossi Nunes (553.428.250-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3547/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 
da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão 
a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto 
a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do 

endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-010.574/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessados: Mara Luiza Santos de Aquino (689.139.668-91); Mara Luiza Santos de Aquino 
(689.139.668-91); Maria Lucia Barbosa Gilli (041.853.308-39); Maria Lucia Barbosa Gilli 
(041.853.308-39); Neide Barbosa Zanuto (095.042.258-45); Neide Barbosa Zanuto (095.042.258-45); 

Neusa Barbosa da Silva (063.828.568-27); Tania Luiza Aquino de Almeida Barros (575.906.308-10). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3548/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, 

da Lei nº 8.443/92, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1º e 2º, inciso II, do 
Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este 
Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 

1. Processo TC-008.302/2022-7 (REFORMA) 
1.1. Interessado: Carlos Alberto Possas (047.472.329-15). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 
1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3549/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica 
Federal, desfavor dos ex-prefeitos de Macapá/AP, Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel (gestões 

2001-2004 e 2005-2008) e Sr. Antônio Roberto Rodrigues Goes da Silva (gestão 2009-2012), em razão da 
inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse nº 0098117-30, firmado entre o município e o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa para “implantação e fortalecimento da 

agricultura familiar”, mediante a “construção de galpão de grãos e sementes”; 
Considerando que o contrato, com vigência entre 31/12/1999 e 30/5/2012 (após prorrogações), previa 

a aplicação de R$ 483.791,73 (R$ 400.000,00 de recursos da União, e R$ 83.791,73 referentes à 
contrapartida do município de Macapá/AP), tendo sido desbloqueados ao município, em datas entre 
agosto/2000 e dezembro/2005, recursos da ordem de R$ 239.992,46 (sendo R$ 212.458,30 de recursos 

federais), cujas prestações de contas parciais correspondentes foram aprovadas pelo concedente (peça 1); 
Considerando que o 8º Relatório de Acompanhamento de Execução, de 13/12/2005 (peça 29, p. 5-7) 

apontou que a obra alcançou 61,94% de execução física, com paralisação após essa data, sem adoção de 
providências efetivas por parte das sucessivas gestões do município; 
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Considerando que a Secretaria Municipal de Obras informou à Caixa, em 11/1/2010, que a Prefeitura 

Municipal de Macapá não tinha mais interesse no prosseguimento do contrato (“houve grande evolução 
urbana no entorno do empreendimento”, “o Governo do Estado do Amapá está concluindo um prédio (...), 

o qual será utilizado para os mesmos fins, não justificando a conclusão das referidas obras do contrato de 
repasse”), tendo sido solicitado o levantamento financeiro dos recursos utilizados na execução para 
posterior devolução (peça 2, p. 1); 

Considerando que, a despeito de diversas tentativas do órgão repassador, a Prefeitura de Macapá/AP 
não adotou providências para restituir os valores dos recursos empreendidos no contrato ou para concluir 

as obras, motivando parecer da Caixa, de 13/1/2012, para instauração de tomada de contas especial, em 
razão do “não cumprimento das metas e objetivos pactuados no contrato de repasse nº 98.117-30/1999” 
(peça 2, p. 3; peça 40, p. 4); 

Considerando que houve recolhimento ao Erário dos recursos não desbloqueados do contrato, em 
4/1/2012, no valor atualizado de R$ 549.932,92, procedido pelo Banco do Brasil em atendimento a 

solicitação da Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano - Gidur/Caixa (peça 35); 
Considerando que, na fase interna desta tomada de contas especial, houve manifestação pela 

irregularidade das contas (Parecer Ministerial, de 10/2/2020, à peça 45), ante à ocorrência de prejuízo no 

valor original de R$ 212.458,30, sob responsabilidade dos ex-prefeitos de Macapá/AP, Sr. João Henrique 
Rodrigues Pimentel (gestões 2001-2004 e 2005-2008) e Sr. Antônio Roberto Rodrigues Goes da Silva 

(gestão 2009-2012); 
Considerando que anteriormente à autuação da presente tomada de contas especial no TCU, houve o 

encaminhamento à Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - Secex-AP de expediente da 

Prefeitura de Macapá/AP, datado de 29/1/2020, relatando os entraves encontrados para finalizar a execução 
do objeto, e solicitando o parcelamento do valor atualizado do débito, para que fosse possível o 

ressarcimento ao Erário (peça 47); 
Considerando que, em instrução do processo (peça 74), a Secretaria de Controle Externo de Tomada 

de Contas Especial - SecexTCE, conquanto tenha se posicionado pela realização de citação, considerou 

que, ante o reconhecimento da falha institucional pelo representante legal do município, caberá ao Relator 
ou ao Tribunal a autorização do parcelamento da dívida, em qualquer fase do processo, conforme o disposto 

no art. 217 do Regimento Interno do TCU; 
Considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, mediante Parecer da lavra do 

Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 77), ao tempo em que expôs diversas ponderações sobre a 

matéria, concluiu, ao fim, por não haver óbice a que seja deferido o pleito voluntário do município de 
pagamento parcelado do valor atualizado para fins de quitação da dívida 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: 

a) autorizar o Município de Macapá/AP, nos termos solicitados mediante o Ofício nº 358/2020-

GABI/PMM, de 29/1/2020 (peça 47), a efetuar o pagamento parcelado do débito apresentado no quadro 
abaixo, aos cofres do Tesouro Nacional, fazendo incidir atualização monetária sobre cada uma das 36 (trinta 

e seis) parcelas mensais e consecutivas: 

Data de ocorrência Valor histórico (R$) 

12/8/2000 13.957,00 

8/11/2000 18.541,02 

1/12/2000 51.333,65 

27/6/2001 5.000,00 

9/4/2003 26.426,56 

2/9/2003  93.459,48 

21/12/2005 3.740,59 

b) determinar o sobrestamento do julgamento da presente tomada de contas especial, nos termos do 

art. 47, §§ 1º e 2º da Resolução-TCU 259/2014, c/c os arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992, e arts. 157 e 
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201, § 1º, do Regimento Interno do TCU, até o pagamento da última parcela do débito ao Tesouro Nacional 

ou do eventual vencimento antecipado do saldo devedor; 
c) informar aos responsáveis que: 

c.1. a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor 
(§2° do art. 217 do Regimento Interno do TCU); 

c.2. a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente, ou seja, sem a incidência de juros 

moratórios, apenas saneará o processo, caso este Tribunal reconheça, por ocasião do julgamento definitivo, 
a boa-fé dos responsáveis, e desde que inexistentes outras irregularidades nas contas. 

d) encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e interessados. 
1. Processo TC-004.715/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Antonio Roberto Rodrigues Goes da Silva (264.042.222-72); Joao Henrique 

Rodrigues Pimentel (066.963.252-04); Prefeitura Municipal de Macapá - AP (05.995.766/0001-77). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macapá - AP. 

1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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 3550/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado com 

fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: 

a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu 
desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6º, inciso 

II, e 19 da Instrução Normativa TCU nº 71/2012; e 
b) dar ciência ao espólio do sr. José Barros Evangelista, à Nova Era Construções e Incorporações 

Ltda. e à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, e informar aos interessados que o presente 

Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 
1. Processo TC-013.900/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Jose Barros Evangelista (092.145.505-49); Nova Era Construções e Incorporações 
Ltda. (04.703.767/0001-38). 

1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 

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

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3551/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba em benefício da Sra. Selma de Sousa Carvalho 
Barbosa e submetido a este Tribunal para fins de registro; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada 

pelo pagamento de algumas das seguintes rubricas, que devem ser absorvidas na estrutura remuneratór ia 
dos servidores públicos federais (ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, 

conforme o caso): a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP 
de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); 
d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 95.689/1988, 

concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e 
técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; f) 

percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 
e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; g) 
vantagem de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de 
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reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e h) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente 

para proventos de aposentadoria e pensão civil; 
Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de 

acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido 
percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 
26/11/2014); 

Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o 
pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha 

exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); 
Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); 

Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam 
indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a 

reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que 
serviu de referência ao julgado (Acórdãos 1.614/2019 - Plenário e 12.559/2020 - 2ª Câmara); 

Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; 
Considerando a presunção de boa-fé da interessada; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; 
Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator Ministro Walton 

Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro 

mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a 
ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 

desta Corte de Contas; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 

39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 

Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Selma de 
Sousa Carvalho Barbosa e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento 

das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 
da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta 
deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-005.583/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Selma de Sousa Carvalho Barbosa (207.135.684-53). 

1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva em 

substituição ao Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que, no prazo de 
15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 

1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a 
autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento 
Interno/TCU; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos 

valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 
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1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Selma de Sousa Carvalho 

Barbosa, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, 
submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018. 

ACÓRDÃO Nº 3552/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.848/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luzar Pereira de Lima (222.038.854-91). 
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3553/2022 - TCU - 2ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação 
Universidade de Brasília em benefício do Sr. Eduardo Olívio Ravagni Nicolini e submetido a este Tribuna l 
para fins de registro; 

Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução pela Secretaria de Fiscalização de 
Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) revelam irregularidade 

caracterizada pelo pagamento de algumas das seguintes rubricas, que devem ser absorvidas na estrutura 
remuneratória dos servidores públicos federais (ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores 
públicos federais, conforme o caso): a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 

1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice 
de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 

95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de 
docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; 
f) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 

8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 
1.704/1998; g) vantagem de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos 

critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e h) percentual de 10,8%, concedido 
exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil; 

Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de 

acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido 
percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 

26/11/2014); 
Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o 

pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha 

exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); 
Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto 

quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); 
Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam 

indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a 

reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que 
serviu de referência ao julgado (Acórdãos 1.614/2019 - Plenário e 12.559/2020 - 2ª Câmara); 

Considerando que a despeito de restar configurada a eventual ilegalidade na correspondente parcela 
como URP, mas estando a aludida parcela sob os efeitos de decisão liminar concedida pelo Supremo 
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Tribunal Federal no MS 26.156, o TCU deve deixar de determinar a imediata cessação dos correspondentes 

pagamentos; 
Considerando também que a análise empreendida pela Sefip detectou a inclusão irregular nos 

proventos, por força de decisão judicial transitada em julgado, de parcelas decorrentes da incorporação de 
“quintos/décimos” de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os 
períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 
a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 

exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 

Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em 

julgado; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julga do 
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; 

Considerando os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal; 

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; 

Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator Ministro Walton 
Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro 
mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a 

ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia 
desta Corte de Contas; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 
39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Eduardo Olívio 

Ravagni Nicolini e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das 
quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da 

Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta 
deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.915/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Eduardo Olivio Ravagni Nicolini (185.143.241-87). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 

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

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

1.7. Determinações/Orientações: 
1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

notificação deste Acórdão, implemente as seguintes medidas: 

1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos do MS 26.156 em tramitação perante o Supremo Tribuna l 
Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao Sr. Eduardo Olivio Ravagni 

Nicolini, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa 
superveniente decisão judicial final, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato 
ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos 

termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 

suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos 
valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, 
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 
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1.7.2. esclarecer à Fundação Universidade de Brasília que, a despeito da negativa de registro do ato 

concessório, as parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 
8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu 

pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribuna l 
Federal no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório por conta 
desses quintos incorporados. 

ACÓRDÃO Nº 3554/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.943/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Everaldo Cesar da Costa Araujo (008.288.558-38); Maria Alice Botelho Lucchetta 

(088.950.938-79). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3555/2022 - TCU - 2ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Luiz Skau, emitido 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e submetido a este Tribunal para fins de registro; 
Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou o pagamento irregular da vantagem de 

“quintos/décimos” após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram 
em momento posterior à data limite de 8/4/1998; 

Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilega l 
a percepção da rubrica de “quintos/décimos”, cuja incorporação decorreu de funções comissionadas 
exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida 

pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; 
Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, 

somente para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado 
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já 
nos casos de “quintos/décimos” recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de 

decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros 
concedidos aos servidores; 

Considerando que, por meio do Acórdão 10225/2021 - 1ª Câmara (relator Ministro Benjamin 
Zymler), o TCU, além de considerar ilegal o ato concessório de aposentadoria (número 29726/2018) do Sr. 
Luiz Skau, determinou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que transformasse a vantagem de 

“quintos/décimos” atribuída ao aludido interessado, decorrente do exercício de função comissionada 
posteriormente a 8/4/1998, em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, 

conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 
Considerando que o órgão de origem deu cumprimento à determinação do TCU, transformando a 

vantagem de “quintos/décimos” atribuída ao Sr. Luiz Skau, em parcela compensatória a ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, nos moldes do mencionado Recurso Extraordinário 638.115; 
Considerando que, mesmo com a implementação da parcela compensatória a ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, ainda assim a incorporação da vantagem de “quintos/décimos”, decorrente do 
exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998, é ilegal por falta de amparo na norma de 
regência; 
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Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar 

Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a 
registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em 

que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na 
jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando a presunção de boa-fé do interessado; 

Considerando que o ato ora examinado (número 134590/2021) deu entrada no TCU há menos de 
cinco anos; e 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - 
MP/TCU. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, 

e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do 
Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Luiz Skau e negar 

registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé 
pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir 
as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 

1. Processo TC-010.323/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luiz Skau (252.810.899-00). 

1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinação/Orientação: 
1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado Sr. Luiz 
Skau, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 

1.7.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, a despeito da negativa de registro do 
ato concessório, a vantagem de “quintos/décimos” incorporada com amparo em funções comissionadas 
exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez transformada em parcela compensatória a ser absorvida por 

quaisquer reajustes futuros, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribuna l 
Federal no RE 638.115/CE, não impõe a legalidade do ato nem enseja a emissão de novo ato concessório. 

ACÓRDÃO Nº 3556/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 

II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de 
aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-010.445/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Iris Dias Maciel de Lima (279.867.131-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3557/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
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II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de 

pensão civil a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-011.104/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessados: Luan Rikelme Santos do Amaral (128.133.026-43); Lucas Aparecido Santos do 
Amaral (128.133.096-56); Marcilene dos Santos Amaral (043.712.946-26). 

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

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3558/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 

pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.546/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Lais Coutinho e Silva (010.045.448-80); Luciana Coutinho e Silva Pacello 
(145.265.918-40); Valeria Nogueira Quirino da Silva (083.793.828-70). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3559/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de 

pensão militar a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.109/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Juçara da Nobrega Mendes (214.367.704-91); Jurema Mendes Cantidio 
(170.066.194-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3560/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 

pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.131/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Sueli de Andrade Codinotti (885.286.770-87); Zaira Beatriz Barbieri Freitas 
(074.065.537-06); Zaira Lucia Barbieri Guedes Ribeiro (029.429.487-28). 
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1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3561/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de 

pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.138/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Ana Maria Goncalves Mandim (344.678.237-00); Dalva Maria Correia Cavalcanti 
da Costa (361.477.377-91); Dayse Maria Correia Cavalcanti (243.037.987-20); Dilma Maria Correia 
Cavalcanti (309.284.437-87); Marcia Regina Goncalves Mandim (733.884.087-34); Maria Teresa Correia 

Cavalcanti (405.267.637-87); Roselane Maria Cavalcanti Lapoente (860.065.687-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3562/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 

arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso 
II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de 

pensão militar a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-011.168/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Edilene Leandro de Azevedo (032.466.374-90); Jedilson Santos Maciel 

(013.661.664-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3563/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 

art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso 
II, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1º, da Resolução/TCU 259/2014, bem como no item 36 da 

Portaria/Segecex 12/2016, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu 
arquivamento, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação ao Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia, de acordo com o parecer da unidade técnica: 

1. Processo TC-010.161/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Representante: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea 

1.2. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: Joao de Carvalho Leite Neto (19914/OAB-DF), representando Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia. 
1.7. Determinação: 
1.7.1. ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura que informe a esta Corte de Contas, até 

25/11/2022, as conclusões resultantes das apurações determinadas pela Decisão Plenária Confea 467/2022. 

ACÓRDÃO Nº 3564/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.870/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Pompeu de Medeiros Jacome (CPF 026.635.114-04). 
1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 

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

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3565/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.888/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Izabel Cristina da Costa Júlio (CPF 475.110.796-87). 
1.2. Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 

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

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3566/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.944/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Margarete Aparecida Santos (CPF 558.064.736-00). 
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. 

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

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 
de Benefícios Sociais (Sefip). 
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1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3567/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-007.473/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Lucia Campanha da Rocha Ribeiro (CPF 117.487.886-04). 
1.2. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. 

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

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3568/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.123/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Iara Antunes Moura (CPF 259.446.301-91) e Maria Conceição Castro Penha (CPF 

102.310.301-00). 

1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3569/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.134/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessadas: Dulcineia Piacenti Vascontin de Camargo (CPF 118.880.788-98); Fabiana Pereira 

Palma (CPF 265.114.578-50) e Luana Teixeira Leonel (CPF 286.547.808-43). 
1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3570/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-008.142/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Barbara Maria Macedo Mendes (CPF 097.393.003-91). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3571/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.581/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Jacinta de Fatima Lima Paes (CPF 155.096.213-20). 

1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3572/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.937/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Valter Guimarães (CPF 316.267.268-68). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3573/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
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considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-006.989/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 

1.1. Interessadas: Fatima Conceição dos Santos (CPF 151.810.651-04) e Leila Hubner Lessa (CPF 
381.601.887-49). 

1.2. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. 

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

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3574/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-006.990/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessados: João Pedro Gollner Afonso (CPF 115.170.484-94) e José Afonso da Silva Junior 

(CPF 650.158.004-87). 

1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3575/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-008.182/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessado: João Guylherme Fernandes de Moura (CPF 033.232.720-56). 

1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3576/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.072/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 
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1.1. Interessada: Marina Campos da Silva (CPF 740.466.596-53). 

1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3577/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil relacionado no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.953/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 
1.1. Interessada: Odalea Sadeck Soares Rodrigues (CPF 220.753.562-20). 

1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3578/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.014/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Elaine Beatriz Fernandes Aguiar (CPF 459.405.840-04) e Eleonor Terezinha 

Aguiar de Souza (CPF 507.420.860-20). 
1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3579/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 

considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-007.025/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Marlene Pereira dos Santos (CPF 061.428.538-07) e Roseli Aparecida Rocha da 
Silva Broca (CPF 002.660.328-42). 

1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3580/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 

II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste 
Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-009.967/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessadas: Amanda Espíndola Arretche (CPF 054.256.699-09) e Rita Arretche (CPF 

031.636.519-09). 
1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3581/2022 - TCU - 2ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei nº 8.443, de 1992, e nos arts. 1º, VIII, 143, 
II, 259, II, e 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em 
considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste 

Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-009.979/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 

1.1. Interessadas: Laura Cecília Lopes Vieira (CPF 295.263.966-34) e Maria Valéria Lopes Vieira 
(CPF 401.778.746-00). 

1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 

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

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3582/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então 
Ministério da Pesca e Aquicultura (atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA) em 
desfavor de Marluce Cabral Pinheiro, como presidente da Associação Nacional de Desenvolvimento 

Humano e Social (Andhus), diante da não aprovação da prestação de contas dos recursos federais 
repassados por meio do Convênio n.º 55/2010 sob o valor de R$ 613.880,00 para apoiar o projeto de 

organização dos pescadores artesanais com vistas a acessar os programas habitacionais no Estado de 
Pernambuco; 

Considerando que, no julgamento da referida TCE, o Tribunal proferiu o Acórdão 11.941/2020-2ª 

Câmara nos seguintes termos: 
“(...) 9.1. julgar irregulares as contas de Marluce Cabral Pinheiro e da Associação Nacional de 

Desenvolvimento Humano e Social, nos termos dos arts. 1º, I, 16, III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e 19, caput, da Lei 
nº 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a 
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atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, 

fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribuna l, 
nos termos do art. 214, III, ‘a’, do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, 

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

Data da Ocorrência Valor Original (em R$)  Observação 

19/10/2010 100.000,00 - 

20/12/2010 268.328,00 - 

10/7/2013 1.752,26 a abater 

9.2. aplicar, individualmente, em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro e da Associação Nacional de 

Desenvolvimento Humano e Social a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443, de 1992, sob o valor de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para 
que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, ‘a’, do RITCU, o recolhimento da referida 

dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor;  
9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, 

o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 
com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a 
falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo 

das demais medidas legais; 
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do 

art. 28, II, da Lei n.º 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 
9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria 

da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei n.º 8.443, de 1992, para o 

ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.”; 
Considerando que, após as notificações sobre o Acórdão 11.941 prolatado pela 2ª Câmara do TCU 

em 27/10/2020, a unidade técnica verificou, por meio da documentação acostada à Peça 98, que Marluce 

Cabral Pinheiro teria falecido em 10/8/2018; 
Considerando que, após a análise do feito (Peças 99 e 100), a unidade propôs a insubsistência da 

multa aplicada em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro, diante do seu falecimento antes da prolação do 
referido acórdão, nos termos do art. 3º, § 2º, da Resolução TCU n.º 178, de 2005, com a modificação pela 
Resolução TCU n.º 235, de 2010, e do art. 5º, XLV, da Constituição de 1988; tendo o MPTCU anuído a 

essa proposta (Peça 101); 
Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas 

razões de decidir, declarando a inexistência da aludida multa aplicada em desfavor de Marluce Cabral 
Pinheiro (falecida) diante da evidente ausência do correspondente objeto em face do caráter personalíss imo 
da aludida sanção por força do art. 5º, XLV, da Constituição de 1988; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, “a”, 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do 

Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246, de 2011, em declarar a inexistência da multa 
aplicada em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro (falecida) pelo Acórdão 11.941/2020-TCU-2ª Câmara, 
em função da evidente ausência do correspondente objeto ante o caráter personalíssimo da aludida sanção 

por força do art. 5º, XLV, da CF88, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, e 
prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 

1. Processo TC-001.608/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Apensos: TC 005.317/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC 005.318/2021-1 

(COBRANÇA EXECUTIVA); TC 005.313/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 

1.2. Responsáveis: Marluce Cabral Pinheiro (CPF 071.854.564-87); Associação Nacional de 
Desenvolvimento Humano e Social - Andhus (CNPJ 07.989.147/0001-03). 

1.3. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
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1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

1.7. Representação legal: Pamela Regina Ramos de Carvalho (OAB-PE 28.247), entre outros, 
representando a Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social. 

1.8. Providências: 
1.8.1. declarar, de ofício, a insubsistência do item 9.2 do Acórdão 11.941/2020-TCU-2ª Câmara, nos 

termos do art. 3º, § 2º, da Resolução TCU n.º 178, de 2005, com a modificação dada pela Resolução TCU 

n.º 235, de 2010, e, assim, tornar inexistente a multa aplicada em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro, nos 
termos do art. 5º, XLV, da CF88, em função de a referida responsável ter falecido antes do trânsito em 

julgado da condenação imposta pelo TCU, mantendo inalterados, todavia, todos os demais itens do referido 
Acórdão 11.941/2020; 

1.8.2. encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que providencie a 

notificação do Acórdão 11.941/2020-TCU-2ª Câmara, com o presente Acórdão, ao representante do espólio 
de Marluce Cabral Pinheiro (falecida); e 

1.8.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministé r io 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos demais responsáveis nesta TCE, para ciência. 

ACÓRDÃO Nº 3583/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Euricélia Melo Cardoso, como então prefeita de Laranjal do 

Jari - AP (gestão: 2009-2012), além da ABO Construções Ltda. como a empresa contratada pelo poder 
público, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo 
de Compromisso TC-PAC n.º 35/2012 destinado à implantação local do sistema de abastecimento de água 

sob o valor original de R$ 29.863.120,00 pelo integral aporte em recursos federais, tendo sido efetivamente 
liberado, todavia, o valor federal de R$ 8.958.936,00, com a vigência do ajuste incialmente estipulada para 

o período de 28/5/2012 a 27/5/2014 e o prazo final prorrogado, contudo, para 1º/4/2021; 
Considerando que, no âmbito do TCU, após a análise do feito em 17/5/2021, a Secex-TCE anotou 

que não teria transcorrido, ainda, o prazo final para a apresentação da prestação de contas do ajuste, pois 

estaria prevista para 31/5/2021, e, assim, não subsistiria ali o interesse de agir pelo TCU, até porque ainda 
inexistiria o dever de prestar as contas pelo responsável enquanto não escoado o referido prazo limite para 

a apresentação da correspondente prestação de contas; 
Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE assinalou a ausência dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo consignado o parecer do auditor federal 

à Peça 98, com a anuência dos seus dirigentes (Peças 99 e 100), no sentido do arquivamento do feito sem 
o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU e do art. 7, II, da IN TCU n.º 71, de 2012; 

Considerando, por outro lado, que, ao emitir o seu parecer em 16/8/2021 (Peça 101), o MPTCU 
assinalou que o anunciado prazo final para a apresentação da correspondente prestação de contas já teria 
exaurido, não subsistindo o fundamento para o suscitado arquivamento do feito sem o julgamento de mérito, 

e, para tanto, teria consignado a proposta do Parquet especial no sentido da restituição do processo à unidade 
técnica para a sua posterior manifestação conclusiva sobre o correspondente feito; 

Considerando, então, que a 2ª Câmara do TCU teria prolatado o Acórdão 19.108/2021 no sentido de 
determinar a restituição do processo à unidade técnica para o prosseguimento do feito a partir da realização 
da necessária diligência junto à Funasa para a sua avaliação, no exercício da sua competência primária, 

sobre toda a documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de 
Compromisso TC-PAC n.º 35/2012, informando o Tribunal sobre o efetivo resultado de todas as medidas 

adotadas; 
Considerando, contudo, que, durante o saneamento do feito, ao analisar a aludida documentação (Peça 

105), a Secex-TCE anotou, em síntese, que a vigência do aludido ajuste teria sido prorrogada até 1º/4/2023 

e, assim, todas as demais medidas administrativas estariam em andamento para a subsequente execução do 
referido objeto pactuado, dando continuidade ao regular andamento do aludido ajuste; 

Considerando que, após a análise final do feito (Peças 107 e 108), a Secex-TCE propôs o 
arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, ante a cogitada ausência dos pressupostos de 
constituição e desenvolvimento válido e regular deste processo, nos termos do art. 212 do RITCU e do art. 
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7, II, da IN TCU n.º 71, de 2012, sem prejuízo de informar a Funasa sobre a necessidade de adotar todas as 

medidas cabíveis, dentro da sua atribuição primária, no bojo do Termo de Compromisso TC-PAC 
n.º 35/2012 para, ante a eventual aplicação do art. 8º da Lei n.º 8.443, de 1992, promover a devida 

instauração da correspondente tomada de contas especial (TCE) para a tempestiva apuração dos fatos, a 
identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, com o 
envio ao TCU, se for o caso, para o devido julgamento; tendo o MPTCU anuído, em cota singela (Peça 

109), a essa proposta; 
Considerando, assim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de 

decidir em relação à eventual necessidade de o presente processo de TCE poder aguardar a avaliação da 
Funasa sobre a aludida documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de 
Compromisso TC-PAC n.º 35/2012; 

Considerando, contudo, que o TCU pode e deve manter a presente TCE e, assim, determinar a 
restituição do processo à unidade técnica para o prosseguimento do feito a partir da realização da necessária 

diligência junto à Funasa para a sua avaliação, no exercício da sua competência primária, sobre toda a 
documentação apresentada a título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC 
n.º 35/2012, informando o Tribunal sobre o efetivo resultado de todas as medidas adotadas, até porque, 

tendo a vigência do ajuste estipulada para o período de 2012 a 2014 em prol da implantação local do sistema 
de abastecimento de água, não pode o ente concedente passar a permitir a infindável prorrogação do referido 

ajuste, sem a efetiva avaliação sobre a aludida documentação apresentada a título de prestação de contas no 
âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.º 35/2012, nem tentar usar esse procedimento de infindáve l 
prorrogação com o intuito de buscar a inusitada geração do cogitado arquivamento da correspondente 

tomada de contas especial já em andamento no TCU; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, 201, § 3º, e 212 do Regimento Interno 
do TCU, aprovado pela Resolução n.º 246, de 2011, em determinar a restituição do processo à unidade 
técnica para o prosseguimento do feito a partir da realização da necessária diligência junto à Funasa para a 

sua avaliação, no exercício da sua competência primária, sobre toda a documentação apresentada a título 
de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.º 35/2012, diante dos elementos 

de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 
1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-004.611/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 

1.1. Responsáveis: Euricélia Melo Cardoso (CPF 466.697.012-68) e ABO Construções Ltda. (CNPJ 
17.267.048/0001-63). 

1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 
1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Providências: 
1.7.1. determinar, nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.443, de 1992, que a unidade técnica promova a 

necessária diligência junto à Fundação Nacional de Saúde para que, no exercício da sua competência 

primária e dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação da presente 
deliberação, a Funasa promova a plena e conclusiva avaliação sobre toda a documentação apresentada a 

título de prestação de contas no âmbito do Termo de Compromisso TC-PAC n.º 35/2012, nos termos do 
art. 8º da Lei n.º 8.443, de 1992, sob pena de solidária responsabilização da autoridade administrat iva 
omissa pelo eventual dano ao erário, devendo a Funasa informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas 

as medidas aí adotadas no final do referido prazo; 
1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Nacional 

de Saúde, para ciência e adoção de todas as medidas cabíveis dentro do prazo fixado pelo item 1.7.1 deste 
Acórdão; e 

1.7.3. promover o sobrestamento do presente processo pelo prazo fixado no item 1.7.1 deste Acórdão, 

devendo a unidade técnica retomar o prosseguimento do feito, após o escoamento do referido prazo, e, 
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assim, promover a eventual emissão do correspondente parecer de mérito sobre o presente processo de 

tomada de contas especial. 

ACÓRDÃO Nº 3584/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo 
Departamento Nacional Penitenciário Nacional (Depen) em desfavor de João Luiz Duboc Pinaud (falecido) 
e Paulo Eduardo Araújo Saboya (falecido), como então secretários (gestões: de 20/4/2000 a 6/4/2002 e de 

9/4/2002 a 2/1/2003, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
públicos repassados por meio do Convênio n.º 110/2000 (Siafi 403767) sob o valor original de 

R$ 341.121,03 pelo aporte de R$ 272.896,82 em recursos federais e R$ 68.224,21 em recursos da 
contrapartida para a execução das obras na reforma da cozinha junto à Penitenciária “Lemos Brito” no 
Estado do Rio de Janeiro, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 

18/12/1999 a 18/3/2000, com a sucessiva prorrogação até 18/7/2003; 
Considerando, contudo, que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE assinalou o transcurso de prazo 

superior a dez anos desde as supostas falhas sem a notificação, contudo, dos espólios dos correspondentes 
responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, resultando no evidente prejuízo, assim, ao 
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos espólios desses eventuais responsáveis a partir dos 

falecimentos de João Luiz Duboc Pinaud, em 24/04/2018, e de Paulo Eduardo de Araújo Saboya, em 
3/2/2009; 

Considerando que, após a análise final do feito (Peças 75-77), a Secex-TCE propôs o subsequente 
arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 6º, 
II, e 19 da IN TCU 71, de 2012, e do art. 212 do RITCU; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 

78); 
Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o 

TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, “a”, e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela 

Resolução n.º 246, de 2011, e nos arts. 6º, II, e 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71, de 2012, em 
promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de 
convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer da unidade técnica, 
prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-014.085/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: João Luiz Duboc Pinaud (falecido - CPF 031.987.077-49) e Paulo Eduardo de 

Araújo Saboya (falecido - CPF 010.020.667-00). 
1.2. Órgão: Departamento Penitenciário Nacional (Depen). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Providência: promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.  

ACÓRDÃO Nº 3585/2022 - TCU - 2ª Câmara 

Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, 
formulado pela Portal Norte Segurança Patrimonial - Eireli, nos termos do art. 113, § 1º, da Lei n.º 8.666, 

de 1993, sobre os supostos indícios de irregularidade no Contrato de Prestação de Serviços 2/2019 firmado 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba 
para a prestação dos serviços em vigilância patrimonial armada sob o valor de R$ 357.332,29, tendo a 

vigência de 12 meses com a possibilidade de prorrogação; 
Considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da representação ante a ausência dos 

requisitos previstos no art. 113, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 1993, e no art. 237, do RITCU, além do art. 103, 
§ 1º, da Resolução TCU n.º 259, de 2014, destacando, para tanto, que a ora representante requereu a 
apuração dos atos de improbidade administrativa e isso não estaria nas competências do TCU; 
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Considerando que o ora representante teria apresentado os indícios de irregularidade pela referida 

impropriedade administrativa, estando o assunto devidamente levado, contudo, ao Poder Judiciário; 
Considerando, por outro ângulo, que as eventuais infrações administrativo-financeiras podem ser 

originariamente apuradas pela própria administração pública no exercício da sua competência fiscalizado ra 
primária, devendo informar o TCU sobre a solução das eventuais falhas; 

Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de 

decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o conhecimento da presente representação, anotando como 
prejudicada, todavia, a subsequente apreciação de mérito do feito diante da concomitante apuração das 

eventuais falhas no âmbito da própria administração pública e do Poder Judiciário, e de, nesse sentido, 
promover o envio da correspondente ciência preventiva e corretiva para que, no exercício da sua 
competência fiscalizadora primária, a própria administração pública apure as noticiadas falhas e informe o 

TCU sobre o resultado da correspondente apuração; 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “a”, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 
e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.º 246, de 2011, em conhecer da 
presente representação, anotando como prejudicada, todavia, a subsequente apreciação de mérito do feito, 

com o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas 
pelo item 1.7 deste Acórdão: 

1. Processo TC-010.089/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 
1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - 

Campus Rio Pomba. 

1.2. Representante: Portal Norte Segurança Patrimonial Eireli (CNPJ 06.311.787/0001-99). 
1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 

1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 
1.6. Representação legal: Rodrigo Pierre de Freitas, representando a Portal Norte Segurança 

Patrimonial - Eireli. 
1.7. Providências: 

1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9º da Resolução TCU 
n.º 315, de 2020, para que, no exercício da sua competência fiscalizadora primária, a própria administração 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba 

apure as falhas aqui noticiadas em relação às eventuais infrações administrativo-financeiras, devendo 
informar o TCU sobre o resultado da correspondente apuração dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

contados da notificação da presente deliberação; 
1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica e com a integral cópia 

eletrônica do presente processo, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais - Campus Rio Pomba, para a adoção da medida assinalada pelo item 1.7.1 deste Acórdão 
dentro do prazo ali fixado; e 

1.7.3. promover o arquivamento do presente processo. 

ENCERRAMENTO 
Às 11 horas e 01 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada 

pelo Presidente e homologada pela Segunda Câmara. 

ELENIR TEODORO GONCALVES DOS SANTOS 

Subsecretária da Segunda Câmara 

Aprovada em 19 de julho de 2022. 

BRUNO DANTAS 

Presidente 
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