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PAUTAS 
 

PLENÁRIO 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 

Sessão Ordinária de 27/07/2022, às 14h30 
 

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

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

 

As transmissões das sessões colegiadas são disponibilizadas em diversas plataformas na internet, 

cujos links encontram-se no portal do Tribunal (https://portal.tcu.gov.br/sessoes/). Eventual 

indisponibilidade de um dos serviços de transmissão não invalidará ou suspenderá o curso das 

sessões. 

 

As sustentações orais deverão ser realizadas exclusivamente de forma presencial, nos termos da 

Resolução nº 335, de 25/3/2022, e do art. 168 do Regimento Interno. 

 

PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  

007.373/2022-8 - Natureza: DENÚNCIA 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

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

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional de Mineração. 
Representação legal: não há. 

  

007.755/2019-8 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 

Representação legal: não há. 

  

011.801/2022-0 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 

Representante: Terragraph Geoprocessamento e Aerolevantamentos 
Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 

Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (OAB/DF 
34.131), representando Terragraph Geoprocessamento e 
Aerolevantamentos Ltda. 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  

007.866/2022-4 - Natureza: RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Responsável: Gustavo Pontes de Miranda Oliveira. 

Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal; Governo do 

Estado de Alagoas; Ministério da Saúde. 
Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (OAB/SP 175337), 
Fabiana Calvino Marques Pereira (OAB/DF 16226) e outros, 

representando Caixa Econômica Federal. 

  

020.810/2017-2 - Natureza: RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Responsáveis: Alfalagos Ltda.; Carlos José Cândido Martins; Daniela 
Fantini Vidigal Oliveira; João Pedro Laurito Machado; Karina Silva 
Araújo; Medway Log Comércio e Serviços Ltda. em Recuperação 

Judicial; Nádia Cristina Dias Duarte Tomé. 
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - 

MG; Prefeitura Municipal de Contagem - MG; Prefeitura Municipal de 
Itabira - MG; Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG; Secretaria de 
Estado de Minas Gerais. 

Representação legal: Paulo Sergio Mateus (OAB/MG 117056), 
representando Nádia Cristina Dias Duarte Tomé. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  

001.892/2022-3 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 

Representante: Onix Tecnologia do Brasil Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S/A.; Caixa Econômica 

Federal. 
Representação legal: André Yokomizo Aceiro (OAB-SP 175.337), 
Fabiana Calvino Marques Pereira (OAB-DF 16.226) e outros, 

representando Caixa Econômica Federal; Kamill Santana Castro e Silva 
(OAB-MT 11.887/B), representando Banco do Brasil S/A. 

  

011.789/2022-0 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União. 

Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil. 

Representação legal: não há. 
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Ministro BRUNO DANTAS 

  

003.462/2017-0 - Natureza: Representação 
Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República 

em Santos 
Responsáveis: Carlos Antonio de Sousa; Ediberto Tadeu Pedroso 

Junior; Eduardo Silva Costa; Francisco Jose Adriano; Gabriel Nogueira 
Eufrasio; José Alex Botelho de Oliva; Mario Jorge Paladino; MC3 
Tecnologia e Logística Ltda. 

Recorrentes: MC3 Tecnologia e Logística Ltda; Mario Jorge Paladino.  
Órgão/Entidade/Unidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 

Representação legal: Roberto Delmanto Junior (OAB/SP 118.848), 
Fabio Suardi Delia (OAB/SP 249.995) e outros, representando Ediberto 
Tadeu Pedroso Junior; Jair Ayres Borba (OAB/SP 66800), 

representando MC3 Tecnologia e Logística Ltda.; Edilberto Nerry Petry 
(OAB/DF 37.288), representando Eduardo Silva Costa e Francisco Jose 

Adriano; Jair Ayres Borba (OAB/SP 66.800), representando Mario 
Jorge Paladino; João Paulo Câmara dos Reis (OAB/SP 410.294), Luiz 
Antonio da Cunha Canto Mazagão (OAB/SP 112.654) e outros, 

representando Carlos Antonio de Sousa; Leonardo Rufino Capistrano 
(OAB/DF 29.510), representando Gabriel Nogueira Eufrásio. 

  

011.785/2022-5 - Natureza: Denúncia 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Dom Macedo Costa/BA. 
Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

8.443/1992). 

  

012.133/2022-1 - Natureza: Representação 

Representante: Meio Biótico Consultoria Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Empresa de Planejamento e Logística S.A. 
(EPL) 

Representação legal: Cauê Vecchia Luzia (OAB/SC 20.219), 
representando Meio Biótico Consultoria Ltda. 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

008.412/2022-7 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 

Representante: Americasul Aeroagricola Eireli. 
Interessado: Aeroterra - Aviação Agrícola Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade. 
Representação legal: não há. 

  

008.605/2022-0 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Paraná Soluções Logísticas e Transportes Ltda. 

Órgão/Entidade/Unidade: 9º Batalhão de Engenharia de Construção. 
Representação legal: não há. 
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009.788/2022-0 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 

Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de Tocantins. 

Representação legal: não há. 

  

010.204/2022-9 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 

Representante: Contrato Social Vincenzo Pneus e-Commerce Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal da Fronteira Sul. 
Representação legal: não há. 

  

026.895/2021-8 - Natureza: MONITORAMENTO 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria de Gestão e Desempenho de 

Pessoal. 
Representação legal: não há. 

  

030.777/2019-4 - Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018 

Responsáveis: Andre Nunes; Arnaldo Barbosa de Lima Junior; Augusto 
Akira Chiba; Cicero Rafael Barros Dias; Cleiton dos Santos Araujo; 

Daniel Pulino; Gustavo Campos Ottoni; Ivan Jorge Bechara Filho; 
Joaquim Ignacio Alves de Vasconcellos e Lima; Jose Henrique de 
Oliveira Varanda; Jose Pinheiro de Miranda; Manuel Augusto Alves 

Silva; Marcelo de Siqueira Freitas; Marilene Ferrari Lucas Alves Filha; 
Patricia Vieira da Costa; Ricardo Pena Pinheiro; Roberto Machado 

Trindade; Thiago Feran Freitas Araujo; Tiago Nunes de Freitas Dahdah. 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Executivo. 

Representação legal: Carina Bellini Cancella (OAB/SP 233.281). 

  

030.868/2013-0 - Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Responsáveis: Adelmo Queiroz de Aquino; Alberto Magno Ribeiro; 
Edilson Santiago de Oliveira. 
Recorrente: Adelmo Queiroz de Aquino. 

Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE. 
Representação legal: Manuela Carvalho Candido Campos (OAB/CE 

24.736) e outros. 

  

033.633/2020-7 - Natureza: RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Recorrente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico . 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. 
Representação legal: Leopoldo Gomes Muraro (OAB/DF 14.000) e 
Antonio Edgard Galvao Soares Pinto (OAB/DF 12.650). 

  

046.754/2020-2 - Natureza: MONITORAMENTO 
Representação legal: não há. 
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

012.303/2022-4 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 

Órgão/Entidade/Unidade: Industria de Material Belico do Brasil 
Imbel. 

Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (OAB-SP 385843) e 
João Luis de Castro (OAB-SP 248871), representando Neo Consultoria 
e Administracao de Beneficios Eireli. 

  

035.940/2020-4 - Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
Responsável: Fernando Silva Lorentz. 

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal. 
Representação legal: não há. 

  

041.972/2021-0 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 

Representante/Recorrente: Palmilhado Boots Indústria e Comércio 
Ltda.. 

Interessados: Foot Comercial Ltda.; Primax Distribuidora Ltda.; 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(MJSP). 
Representação legal: Mauricio Garcia Pallares Zockun (OAB-SP 

156.594), representando Primax Distribuidora Ltda.; Mauricio Garcia 
Pallares Zockun (OAB-SP 156.594), representando Foot Comercial 
Ltda.; Hugo Reis Dias (OAB-MG 154.656), representando Palmilhado 

Boots Indústria e Comércio Ltda. 

 

Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  

007.351/2022-4 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.  

Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas - 
CFTA. 

Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (OAB-SP 395031), 
Rayza Figueiredo Monteiro (OAB-SP 442216) e outros, representando 
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.; Marcio Limberger 

(OAB-SP 333657), representando Conselho Federal dos Técnicos 
Agrícolas - CFTA. 

  

012.115/2022-3 - Natureza: REPRESENTAÇÃO 
Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
Órgão/Entidade/Unidade: Grupamento de Apoio de São José dos 

Campos/Comando da Aeronáutica. 
Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (OAB-SP 442216), 

representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 
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Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  

038.582/2021-0 - Natureza: Denúncia 
Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, 

da Lei n.º 8.443, de 1992 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Nacional da Propriedade Industria l 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  

008.305/2019-6 - Natureza: Denúncia 
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

8.443/1992). 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Estado Rio de Janeiro. 

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

Representação legal: não há. 

  

012.158/2022-4 - Natureza: DENÚNCIA 
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 

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

8.443/1992). 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Cultural Palmares. 
Representação legal: não há. 

  

014.602/2021-0 - Natureza: MONITORAMENTO 
Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) 

Representação legal: não há. 

  

020.357/2020-6 - Natureza: MONITORAMENTO 
Responsáveis: Jean Carlo Azevedo da Silva; Lyndon Johnson de 

Azevedo Furtado. 
Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional de Educação Física da 

8ª Região (AM, AC, RO RR). 
Representação legal: não há. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71513923.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 136 | Segunda-feira, 25/07/2022 7 

PROCESSOS UNITÁRIOS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Ministro BRUNO DANTAS 

  

021.474/2018-4 - Pedido de reexame interposto contra acórdão que condenou a recorrente 
inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, 

bem como considerou parcialmente procedente representação sobre 
irregularidades ocorridas em procedimento de dispensa de licitação 

realizado para contratação emergencial do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). 
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Belo Horizonte - MG 

Representante: TRL Serviços Especializados de Transporte, Gestão 
empresarial e Logística Ltda. 

Responsáveis: Jackson Machado Pinto; Lorena Abreu Aguiar; Medicar 
Emergências Médicas Ltda. 
Representação legal: Mariana Monteiro Fernandes de Carvalho 

(OAB/PE 26.367), Luciana Pimenta Rodrigues (OAB/SP 351.218) e 
outros, representando Medicar Emergências Médicas Ltda. 

 

Interesse em sustentação oral: 
- Ricardo Barretto de Andrade (OAB/DF 

nº 32.136), em nome de MEDICAR 
EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 

  

026.456/2020-6 - Acompanhamento dos desinvestimentos da Caixa Econômica Federal, 
com foco no processo de parcerias estratégicas da Caixa Cartões, com o 

objetivo de analisar a legalidade e legitimidade dos processos de 
formação dessas parcerias quanto à natureza jurídica das novas joint 

ventures e a outros aspectos societários. 
Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal 
Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934), André 

Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337) e outros, representando Caixa 
Econômica Federal 

 

Interesse em sustentação oral: 
- Gryecos Attom Valente Loure iro 

(OAB/DF nº 54.459), em nome de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

Revisor: Ministro Augusto Nardes (04/05/2022) 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71513923.
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Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

039.777/2019-7 - Tomada de contas especial instaurada em face de indícios de 
irregularidade na execução de contrato para prestação de serviços de 

sustentação do ambiente de infraestrutura de TI do Ministério da Saúde. 
Análise das alegações de defesa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Coordenação Geral de Material e 
Patrimônio - Ministério da Saúde 
Responsáveis: Cast Informática S/A.; Flávio Ferreira dos Santos; 

Giliate Cardoso Coelho Neto; Guilherme Telles Ribeiro; Luciano 
Tramontano Martins; Magno Vieira Tobias; Marcelo Narvaes Fiadeiro; 

Mônica Aparecida Oliveira da Silva; Rodrigo Franco de Souza; Sérgio 
Alves Guimarães Cotia 
Representações legais: Tiago Camargo Thomé Maya Monteiro (OAB-

SP 436.616), Luiz Antônio Beltrão (OAB-DF 19.773), Igor Cavaignac 

Riera (OAB-DF 37363), Ana Carolina Maia de Andrade Freitas (OAB-

MG 171.377) e Mayrluce Alves de Sousa (OAB-DF 61.298), 

representando Marcelo Narvaes Fiadeiro; Guilherme Gonçalves Freitas 

(OAB-DF 42.989), Henrique Donato Rabelo (OAB-MG 130511) e 

outros, representando Cast Informática S/A.; João Paulo Prates da 

Silveira Guerra (OAB-DF 38.290), representando Sérgio Alves 

Guimarães Cotia; Rafael Bonassa Faria (OAB-DF 57213), Michel 

Bertoni Soares (OAB-SP 308091) e outros, representando Giliate 

Cardoso Coelho Neto; Douglas Araújo e Douglas Araújo dos Santos 

(OAB-DF 36235), representando Rodrigo Franco de Souza. 

 

Interesse em sustentação oral: 
- Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 

nº 18.596), em nome de CAST 
INFORMATICA S/A 
- Luiz Antonio Beltrao (OAB/DF 

nº 19.773), em nome de MARCELO 
NARVAES FIADEIRO 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71513923.
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

009.240/2022-5 - Agravo contra medida cautelar de suspensão do sigilo imposto às 
informações de estoque de insumos estratégicos em saúde (IES), 

proferida em sede de representação acerca de indícios de irregularidades 
ocorridas na política de estocagem e descarte de medicamentos vencidos 

do Ministério da Saúde. 
Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Secretaria-executiva do 
Ministério da Saúde; Voetur Cargas e Encomendas Ltda., Advocacia -

Geral da União. 
Representantes: Alessandro Vieira; Tábata Claudia Amaral e Felipe 

Rigoni Lopes. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 
Representação legal: Laura Guedes de Souza (OAB/DF 48.769). 

 
Revisor: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 

(22/06/2022) 

  

011.804/2021-1 - Atos de aposentadoria. 

Interessada: Carmen Miranda Fernandes de Lima 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Representação legal: não há  

 
Revisor: Ministro Benjamin Zymler (16/03/2022) 

Ministro ANTONIO ANASTASIA 

  

006.709/2016-8 - Recursos de reconsideração contra acórdão que, entre outras medidas, 

julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento 
de débito e de multa, em razão de dano ao erário na execução de contrato 
para a prestação de serviço de telefonia móvel pessoal. 

Recorrentes: Oi Móvel S.A. e João Alziro Herz da Jornada. 
Responsáveis: Antonio Carlos Godinho Fonseca; Dirceu Barbosa 

Filho; João Alziro Herz da Jornada; Luis Filipe Medeiros de Macedo; 
Tnl Pcs S/A. 
Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia 
Representação legal: Daniela Pestana Telles Schmidt (OAB/RJ 

135.949), Eurico de Jesus Teles Neto (OAB/RJ 121.935)  

 
1º Revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues (22/06/2022) 
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DEMAIS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA 

Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES 

  

006.438/2022-9 - Agravo contra determinação cautelar ao FNDE para suspender a 
celebração de novos Termos de Compromisso para aquisição de Solução 

de Robótica Educacional, bem como de repasses de recursos para a 
mesma finalidade. 

Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Megalic Ltda.. 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação; Ministério da Educação; Município de Araçoiaba - PE; 

Município de Atalaia - AL; Município de Barra de Santo Antônio - AL; 
Município de Barra de São Miguel - AL; Município de Bom Jardim - 

PE; Município de Branquinha - AL; Município de Canapi - AL; 
Município de Carnaubeiras da Penha - PE; Município de Coité do Nóia 
- AL; Município de Cumaru - PE; Município de Delmiro Gouveia - AL; 

Município de Feira Grande - AL; Município de Flexeiras - AL; 
Município de Girau do Ponciano - AL; Município de João Alfredo - PE; 

Município de Joaquim Gomes - AL; Município de Jundiá - AL; 
Município de Limoeiro - PE; Município de Maravilha - AL; Municíp io 
de Mata Grande - AL; Município de Novo Lino - AL; Município de Olho 

D'água das Flores - AL; Município de Orobó - PE; Município de 
Palmeira dos Índios - AL; Município de Passo de Camaragibe - AL; 

Município de Pesqueira - PE; Município de Piaçabuçu - AL; Municíp io 
de Pilar - AL; Município de Porto Calvo - AL; Município de Porto de 
Pedras - AL; Município de Santana do Mundaú - AL; Município de São 

José da Laje - AL; Município de São Luís do Quitunde - AL; Municíp io 
de São Miguel dos Campos - AL; Município de São Miguel dos 

Milagres - AL; Município de Serra Talhada - PE; Município de União 
dos Palmares - AL; Município de Viçosa - AL; Município de Vitória de 
Santo Antão - PE. 

Representante: Alessandro Vieira. 
Representação legal: Rodolfo Marinho Vitorio Cavalcante (OAB-AL 

12992); Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (OAB-SP 350.031); 
Marcus Vinícius Alencar Sampaio (OAB-PE 29.528), Paulo Gabriel 
Domingues de Rezende (OAB-PE 26965) e outros; Laura Guedes de 

Souza (OAB-DF 48769); Bernardo de Lima Barbosa Filho (OAB-PE 
24201), Walles Henrique de Oliveira Couto (OAB-PE 24224) e outros; 

Karissa Mirelle Terêncio Costa (OAB-AL 13.510); Cecílio Tiburtino 
Cavalcante de Lima (OAB-PE 23267) e Carlo Giovanni Simoni Filho 
(OAB-PE 28.207). 
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007.103/2007-7 - Pedido de reexame contra acórdão que proferiu determinações em 

processo de levantamento de auditoria sobre a construção, conversão e 
adaptação de plataformas petrolíferas destinadas à exploração de 
petróleo na Bacia de Campos. 

Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Identidade preservada (art. 
55, caput, da Lei n. 8.443/1992), Identidade preservada (art. 55, caput, 

da Lei n. 8.443/1992). 
Órgão/Entidade/Unidade: Petrobras Netherlands B.V. - Petrobras Int. 
- MME. 

Representação legal: Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250), Marcos 
César Veiga Rios (OAB/DF 10.610), Nilton Antônio de Almeida Maia 

(OAB/RJ 67.460), Nelson Barreto Gomyde (OAB/SP 147.136), 
Eduardo Luiz de Medeiros Frias (OAB/RJ 115.759), Gustavo Cortês de 
Lima (OAB/DF 10.969), Eduardo Valiante de Rezende (OAB/RJ 

114.485), Alexandre Luis Bragança Penteado (OAB/RJ 88.979), André 
de Almeida Barreto Tostes (OAB/DF 20.596), Janaína Marreiros Guerra 

Dantas (OAB/DF 23.393), Ellen Cristiane Jorge (OAB/DF 19.821), 
Bruno Henrique de Oliveira Ferreira (OAB/DF 15.345), Idmar de Paula 
Lopes (OAB/DF 24.882), Rodrigo Mello da Motta Lima (OAB/RJ 

122.090), Márcio Gomes Leal (OAB/RJ 84.801), André Lima (OAB/RJ 
130.611), Hermano de Villemor Amaral (OAB/RJ 3.099), Gilberto 

Augusto Trigueiro Vieira Ribeiro (OAB/RJ 7.683), João Guilherme de 
Moraes Sauer (OAB/RJ 23.644), José Roberto Penna Chaves Faveret 
Cavalcanti (OAB/RJ 60.705), Luiz Cláudio Kastrup de Oliveira Castro 

(OAB/RJ 65.151), José Guilherme Berman (OAB/RJ 119.454), Felipe 
Romero (OAB/RJ 215.001), Camila Ribeiro (OAB/RJ 220.084-e), 

André Sigelman (OAB/RJ 85.259), Aurea D’Ávila Mello Rapôso 
(OAB/RJ 88.182), Nina Celano (OAB/RJ 134.146), Antonio Newton 
Soares de Matos (OAB/DF 22.998), Lucas Leite Marques (OAB/RJ 

134.595), Luiz Guilherme Moraes Rego Migliora (OAB/RJ 63.306), 
Cláudio Lampert (OAB/RJ 65.032), Rosângela Soares Delgado 

(OAB/RJ 87.125), Mariana Villela Corrêa (OAB/RJ 88.640), Daniel 
Correia Cardoso Coelho (OAB/RJ 95.891), Elisa Gonçalves Ribeiro 
(OAB/RS 62.509), João Geraldo Piquet Carneiro (OAB/DF 800-A), 

Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073), Rodrigo Jansen (OAB/RJ 
111.830), Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/DF 20.015), Pedro 

Neiva de Santana Neto (OAB/DF 28.332), Cassiano Pereira Viana 
(OAB/DF 7978), Camila Mendes Vianna Cardoso (OAB/RJ 67.677) e 
Livia Sanches Sâncio (OAB/RJ 180.271), Rodrigo Jansen (OAB/RJ 

11.830), Márcio Leal (OAB/RJ 84.801), Leonardo Fiad (OAB/RJ 
112.659), Raphaela C.N. Perini Rodrigues (OAB/RJ 129.398), Pedro 

Allak da Silva (OAB/RJ 142.389), Bernardo Braga Pasqualette 
(OAB/RJ 148.828) e outros. 

  

019.163/2021-5 - Auditoria nas obras de contenção de 24 encostas em Betim/MG. 

Interessados/Responsáveis: Congresso Nacional (vinculado), Vittorio 
Medioli. 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Betim - MG; Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
Representação legal: não há 
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Ministro BENJAMIN ZYMLER 

  

002.002/2022-1 - Embargos de declaração oposto em face do não conhecimento de pedido 
de reexame interposto em processo de denúncia acerca possíveis 

irregularidades no processo de análise e celebração de convênio 
celebrado pela Agência Brasileira de Promoções de Exportações e 

Investimentos com o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas 
Ornamentais. 
Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Identidade preservada (art. 

55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 
Órgão/Entidade/Unidade: Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos. 
Representação legal: Yuri Freitas Carvalho Machado Cunha (OAB/DF 
38.457), Fabio Mendonca e Castro (OAB/DF 18.484), Leonardo Victor 

Dantas da Cruz (OAB/DF 40.720), Karoline da Silva Almeida Xavier 
(OAB/DF 56.208), Débora Ferreira Machado (OAB/DF 40.259) e Paulo 

Roberto Machado Cunha (OAB/DF 13.635), representando (Identidade 
preservada). 

  

004.598/2022-9 - Agravo interposto em face de medida cautelar que determinou a 

suspensão de pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de 
manutenção rodoviária (conservação e recuperação) em trechos da BR-

155/PA. 
Interessado: Ethos Engenharia de Infraestrutura S.A. 
Representante: F.A.S. de Carvalho Serviços Técnicos Eireli. 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do 

Pará. 
Representação legal: Ely Benevides de Sousa Neto (OAB/PA 12.502) 
e Pollyanna Fernanda Mota de Queiroz Benevides (OAB/PA 16.107), 

representando F. A. S. de Carvalho Serviços Técnicos Eireli. 
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004.752/2019-8 - Recursos de reconsideração opostos contra acórdão que apreciou 

tomada de contas especial constituída em razão de supostos prejuízos 
causados à Petróleo Brasileiro S. A. na execução das obras de construção 
do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho. 

Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Antônio Luiz Coelho dos 
Santos Neto; João Jorge Vieira Sampaio; Jorge Luiz Zelada; Marcelo da 

Silva Mendonça; Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.; Paulo 
Roberto Costa; Pedro José Barusco Filho; Renato de Souza Duque; 
Welington Luiz Petris, Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto; Pedro 

José Barusco Filho; Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.; Jorge 
Luiz Zelada; Paulo Roberto Costa. 

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
Representação legal: Patrícia Franco Bonfadini Mendes (OAB/RJ 
152.991), Fernando Salles Xavier (OAB/RJ 65.895) e outros, 

representando Petróleo Brasileiro S.A.; Antônio Augusto Lopes 
Figueiredo Basto (OAB/PR 16.950), Luís Gustavo Rodrigues Flores 

(OAB/PR 27.865), Giovana Ceccilia Jakiemiv Menegolo (OAB/PR 
94.830) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Carlos 
Roberto Siqueira Castro (OAB/RJ 20.283), Mauricio da Silva Santos 

(OAB/DF 59.548), Igor Alves Pegado da Silva (OAB/RJ 172.480) e 
outros, representando Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto; Felipe 

Henrique Braz Guilherme (OAB/PR 69.406), Rafaela Nunes Gehlen 
(OAB/PR 69.370) e outros, representando Jorge Luiz Zelada; Mauricio 
da Silva Santos (OAB/DF 59.548) e Mariana Macedo Pessanha Ferrandi 

(OAB/RJ 158.482), representando João Jorge Vieira Sampaio; Mauricio 
da Silva Santos (OAB/DF 59.548) e Mariana Macedo Pessanha Ferrandi 

(OAB/RJ 158.482), representando Welington Luiz Petris; Cassio 
Quirino Norberto (OAB/PR 57.219), representando Paulo Roberto 
Costa; Fernanda Leoni (OAB/SP 187.229-E), Giuseppe Giamundo Neto 

(OAB/SP 234.412) e outros, representando Mendes Junior Trading e 
Engenharia S.A. 
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006.513/1997-2 - Embargos de declaração opostos pelo espólio de um dos responsáveis 

contra acórdão que condenou solidariamente os responsáveis ao 
pagamento de débito apurado em processo de tomada de contas especial 
instaurada para a apuração de danos em virtude da paralisação das obras 

de restauração da rodovia BR-242/BA. 
Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Dinamerica Nascimento 

Julião; Samuel Alves Julião Junior; Veronica Nascimento Julião, 
Antônio Contreiras Lima; Maia Melo Engenharia Ltda.; Samuel Alves 
Julião; Valdomiro Nery Moitinho; Viriato Cardoso Construções e 

Projetos Ltda., Espólio de Samuel Alves Julião. 
Órgão/Entidade/Unidade: Grupo Executivo para Extinção do Dner - 

MT (em Liquidação). 
Representação legal: Luciana Pastick Fujino (OAB/PE 22.830) e 
outros, representando Maia Melo Engenharia Ltda.; Juliana Barbosa 

Rocha (OAB/DF 49.633) e outros, representando Valdomiro Nery 
Moitinho; Patricia Tiana Pacheco Lamarão (OAB/PA 10.455) e outros, 

representando Viriato Cardoso Construções e Projetos Ltda.; Pedro Eloi 
Soares (OAB/DF 158-A), representando Valdomiro Nery Moitinho, 
Antônio Contreiras Lima, Zaira Nascimento Julião, Dinamerica 

Nascimento Julião, Veronica Nascimento Julião e Samuel Alves Julião 
Junior; Orlando da Mata e Souza (OAB/BA 2.024), representando o 

espólio de Samuel Alves Julião. 

  

008.442/2015-0 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que havia 
apreciado outros embargos de declaração no bojo de fiscalização 

realizada com o objetivo de apurar denúncias sobre supostas fraudes 
cometidas por militares do Instituto Militar de Engenharia, em conluio 

com diversas empresas, em convênios firmados com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
Responsáveis/Recorrentes: Claudio Vinicius Costa Rodrigues, Davi 

Azevedo Santos, Deleon Alves dos Santos, Gleice Regina Balbino de 
Almeida, Marcio Landvoigt, Márcio Vancler Augusto Geraldo, 

Marivone Oliveira dos Santos, Monica Ferreira Marques, Paulo Roberto 
Dias Morales e Washington Luiz de Paula, Paulo Roberto Dias Morales. 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento de Engenharia e Construção 

do Exército - DEC; Instituto Militar de Engenharia - IME; Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 

Representação legal: Tanara de Fátima Barcellos da Silva (OAB/RS 
69.337) e outros, representando Paulo Roberto Dias Morales; Gilmar 
Menezes da Silva Junior, representando Gleice Regina Balbino de 

Almeida; Rodrigo Henrique Roca Pires (OAB/RJ 92.632) e outros, 
representando Claudio Vinicius Costa Rodrigues; Leandro Dalbosco 

Machado (OAB/RS 82.122) e outros, representando Marcio Landvoigt. 
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008.629/2022-6 - Processo administrativo autuado para avaliar demanda endereçada pelo 

Supremo Tribunal Federal ao TCU na qual se processou o acordo de 
colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o 
ex-executivo do grupo Andrade Gutierrez. 

Interessados/Responsáveis: não há 
Órgão/Entidade/Unidade: Supremo Tribunal Federal, Ministér io 

Público Federal 
Representação legal: não há 

  

013.635/2011-5 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual 

foram apreciados recursos de reconsideração dos responsáveis contra 
acórdão que julgou tomada de contas especial constituída em virtude de 

indício de superfaturamento apurado nas obras de implantação e 
conservação do trecho paraense da BR-163. 
Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Mauricio Hasenclever 

Borges 
Órgão/Entidade/Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes. 
Representação Legal: Pedro Eloi Soares (OAB/DF 1.586-A).  

  

024.387/2019-3 - Ato de admissão de pessoal. 

Interessado: Tairon Said Batista Leite. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

Representação legal: não há. 

  

034.259/2018-0 - Representação autuada com vistas a realizar o controle punitivo das 
condutas de servidores e autoridades lotados nos órgãos responsáveis 

pelo licenciamento ambiental da Linha de Transmissão Rio Branco - 
Feijó - Cruzeiro do Sul e subestações associadas, no Estado do Acre. 

Análise das razões de justificativa. 
Interessados/Responsáveis: Júlio Cesar Gomes Pinho. 
Representante: Tribunal de Contas da União. 

Órgão/Entidade/Unidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; 
Fundação Nacional do Índio. 

Representação legal: não há. 
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Ministro AUGUSTO NARDES 

  

024.602/2015-9 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou 
pedidos de reexame contra deliberação do Tribunal que aplicou multa e 

pena de inabilitação aos responsáveis ao examinar auditoria realizada 
para avaliar a conformidade dos procedimentos realizados na seleção e 

manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA), em assentamentos implantados a partir de 2008. 
Interessados/Responsáveis/Recorrentes: Antonio Claret de Oliveira 

Junior; Celso Cestari Pinheiro; Elizete Fatima Alexandre; Flodoaldo 
Alves de Alencar; Manuel Furtado Neves; Nelson Jose Pauletto; Waldir 

Cipriano Nascimento; Walter Lopes de Souza Junior; Zacarias Alves da 
Silva. 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Regional do Incra no 

Estado do Mato Grosso do Sul. 
Representação legal: Joaquim Basso (OAB/MS 13115), representando 

Nelson Jose Pauletto, Antonio Claret de Oliveira Junior e Celso Cestari 
Pinheiro; João Eduardo Bueno Netto Nascimento (OAB/MS 10.704), 
representando Waldir Cipriano Nascimento e Flodoaldo Alves de 

Alencar. 

  

033.401/2021-7 - Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis 

irregularidades em pregão eletrônico, cujo objeto é a prestação de 
serviços técnicos especializados em estruturação de dados, arquitetura, 
desenvolvimento e sustentação de soluções de tecnologia da informação 

para automatização de processos de negócio, utilizando metodologias e 
equipes ágeis. 

Representante: HITSS do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda. 
Unidade jurisdicionada: Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL. 

Representação legal: Aluízio José de Almeida Cherubini (OAB/SP 
165.399); Angélica Muniz Leão de Arruda Alvim (OAB/SP 124.535 e 

OAB/RJ 2.606-A), e outros, representando HITSS do Brasil Serviços 
Tecnológicos Ltda.; Tatiane Marcelino Marques Moraes (OAB/SP 
303.442), Daniele Rosa dos Santos (OAB/SP 171.120) e outros, 

representando G&P Projetos e Sistemas S.A. 

 

Ministro AROLDO CEDRAZ 

  

006.646/2021-2 - Processo administrativo com o objetivo de analisar a acumulação dos 
benefícios de aposentadoria e pensão por morte, tendo em vista 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Interessados/Responsáveis: Rosangela Conceição Haddad. 

Órgão/Entidade/Unidade: não há. 
Representação legal: não há 
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032.722/2021-4 - Auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas 

relativas ao exercício de 2021 do Ministério da Economia, 
especificamente quanto ao ciclo contábil de haveres financeiros da 
União junto a entes subnacionais, com vistas a subsidiar o julgamento 

dessas contas pelo TCU. 
Interessados/Responsáveis: não há. 

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S/A; Ministério da 
Economia. 
Representação legal: não há 

  

045.463/2021-2 - Consulta acerca da remuneração do encargo de chefia de unidade da 
Defensoria Pública da União. 

Interessados/Responsáveis: não há. 
Órgão/Entidade/Unidade: Defensoria Pública da União. 
Representação legal: não há. 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

  

012.069/2020-5 - Revisão de ofício de ato de aposentadoria. 
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Estadual da Funasa no 
Estado do Ceará 

Interessada: Mara Jeanne Lira Tavora Gurjão 
Representação legal: não há 

  

012.338/2020-6 - Revisão de ofício de ato de aposentadoria. 
Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS - Fortaleza/CE 
- INSS/MPS 

Interessada: Sigeda Torres Oliveira de Araújo 
Representação legal: não há 
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017.894/2015-8 - Tomada de contas especial acerca de irregularidades na aplicação de 

recursos federais repassados no âmbito do programa nacional de 
transporte escolar (Pnate) ao município de Araripina/PE nos exercícios 
de 2009 e 2010 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de Araripina/PE; Ministério da 
Educação 

Responsáveis: Luiz Wilson Ulisses Sampaio; Luíza Francelino de Lima 
Sátiro; Cybele Lima Batista Arraes; Wilson Xavier Sampaio Filho; 
Hailton José Marques de Lima; Elisiane Alves de Carvalho; José 

Adriano Brito dos Santos; Ricardo Marcio Estanislau Pires - ME; Eudes 
Costa de Holanda Junior; Luzia de Melo Felício; Paulo Bruno 

Gonçalves Barros Leal; Tradeware Servicos, Mão-de-obra e Locação de 
Bens Ltda.; Nilva Porto Guilherme; Raquel Barroso da Silveira; 
Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e Cultura 

Representação legal: Clovis Alexandre de Arraes Alencar (OAB/CE 
10.559), Oberdan Amâncio Campos (OAB/CE 15.586) e outros, 

representando Eudes Costa de Holanda Junior, Luzia de Melo Felício, 
Paulo Bruno Gonçalves Barros Leal; Tradeware Serviços, Mão-de-obra 
e Locação de Bens Ltda.; Hélio Gois Ferreira Neto (OAB/CE 11.408) e 

outros, representando Instituto Nacional de Tecnologia, Educação e 
Cultura e Raquel Barroso da Silveira; Paulo Roberto Fernandes Pinto 

Junior (OAB/PE 29.754) e outros, representando o Município de 
Araripina/PE 

  

031.061/2019-2 - Representação a respeito de possíveis irregularidades nos investimentos 

realizados pela Funcef em Fundos de Investimentos em Participações. 
Representante: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar 
Interessado: Fundação dos Economiários Federais - Funcef 

Representação legal: Ana Thais Muniz Magalhaes (OAB/DF 30.290), 
Laercio Barbosa de Melo (OAB/DF 33.907) e outros, representando a 

Funcef 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

  

000.724/2018-1 - Pedido de reexame interposto pela Polícia Militar do Distrito Federal - 
PMDF contra decisão proferida em sede de representação para apreciar 

indícios de irregularidades na área de saúde da referida Corporação. 
Recorrente: Polícia Militar do Distrito Federal. 
Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal; 

Polícia Militar do Distrito Federal. 
Representação legal: não há. 
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003.339/2022-0 - Monitoramento de determinação expedida ao analisar levantamento 

realizado com o objetivo de identificar disfunções burocráticas do estado 
brasileiro que afetam negativamente a competitividade do setor 
industrial. 

Interessados/Responsáveis: não há. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia; Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho. 
Representação legal: não há 

  

010.745/2022-0 - Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de 

perícias, inspeções e auditorias acerca da notícia de superfaturamento na 
contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde. 

Solicitante: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da 
Câmara dos Deputados. 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 

Representação legal: não há 

  

010.746/2022-6 - Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de 

auditoria nas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo da Fundação 
Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, 
Fornecimento e Distribuição de Medicamentos. 

Solicitante: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da 
Câmara dos Deputados. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde. 
Representação legal: não há 

 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  

024.577/2019-7 - Tomadas de contas especial originada de representação acerca de 

irregularidades em contrato da Secretaria Nacional da Juventude para 
execução do Programa Identidade Jovem. Análise das alegações de 
defesa. 

Responsáveis: Francisco de Assis Costa Filho; Helber Augusto Reis 
Borges; Leonardo da Silva Pereira Resende; Linkcon Ltda. - Epp ; Sauro 

Spinelly Florêncio da Cunha; Tania Maria Hoglund; Thiago Coelho 
Vercosa de Medeiros Raposo; Thiago Menezes Siqueira 
Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria Nacional de Juventude 

Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (OAB/PE 18.596), 
representando Tania Maria Hoglund; Thais Aroca Datcho Lacava 

(OAB/SP 234.563), Marina Feres Carmo (OAB/DF 60.972) e outros, 
representando Linkcon Ltda. - Epp; Tarsis Coelho da Cunha Azevedo 
(OAB/MA 20.582), Eduardo Garrido Pilo (OAB/MG 30.085) e outros, 

representando Helber Augusto Reis Borges; Tarsis Coelho da Cunha 
Azevedo (OAB/MA 20.582), Flávio Vinicius Araujo Costa (OAB/MA 

9.023) e outros, representando Francisco de Assis Costa Filho, Thiago 
Menezes Siqueira e Sauro Spinelly Florêncio da Cunha; Tarsis Coelho 
da Cunha Azevedo (OAB/MA 20.582), Valeria Cristina Pereira Miranda 

(OAB/DF 26.169) e outros, representando Leonardo da Silva Pereira 
Resende 
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039.166/2019-8 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou 

regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, ao 
julgar as contas ordinárias relativas ao exercício de 2018. 
Interessada/Responsáveis/Embargante: Advocacia-Geral da União; 

Alexandre Guido Lopes Parola; Alexandre Henrique Graziani Junior; 
Carla Silva Simoes; Carlo Ibere Gervasio de Freitas; Christiane Samarco 

Rodrigues Cecilio; Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo; 
Edvaldo Aparecido Cuaio; Emmanuel Macedo da Silva Filho; Estevao 
Henrique Linhares Damazio; Laerte de Lima Rimoli; Lourival Antonio 

de Macedo; Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira; Marcio Kazuaki 
Fusissava; Marcio de Freitas Gomes; Marcus Vinicius Sinval; Maria 

Aparecida Fontes; Nadia Maria Ferreira de Araujo; Nei Guimaraes 
Barbosa; Patrícia Laurentino de Mesquita; Severino Jorge Caldas de 
Araujo Goes, Empresa Brasil de Comunicação S/A 

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasil de Comunicação S/A 
Representação legal: Francisco de Assis Lima Filho (OAB/DF 25.521) 

e outros, representando Empresa Brasil de Comunicação S/A 

  

039.428/2020-6 - Relatório de levantamento efetuado para desenvolvimento de 
instrumentos de coleta de dados e para realização de teste-piloto para 

validação e aprovação do Índice de Governança e Gestão em Segurança 
Pública. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 
Representação legal: não há 

  

044.220/2021-9 - Consulta com o objetivo de esclarecer se a integralização de bens 

imóveis públicos em fundos de investimento imobiliário configura ou 
não despesa ou receita orçamentária. 

Interessado:  Paulo Guedes, Ministro de Estado da Economia 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia; Secretaria 
Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados 

Representação legal: não há 

  

044.559/2021-6 - Acompanhamento das ações relacionadas ao desenvolvimento e à 

implantação do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. 
Responsáveis: não há 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Economia 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 

  

007.870/2022-1 - Representação acerca de possíveis irregularidades havidas em edital de 
licitação que tem por objeto a contratação da prestação de obras e 

serviços de engenharia para a implantação de sistemas adutores, na 
região do Seridó, correspondentes aos trechos 1N, 2N, 3N e 4N, no 

Estado do Rio Grande do Norte. 
Representante: Tribunal de Contas da União 
Órgão/Entidade/Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf 
Representação legal: não há 

  

026.617/2020-0 - Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de 
financiamentos e saques em contas correntes de clientes da Agência 
Piripiri/PI que geraram para a instituição financeira a obrigação de 

reparar as transações lesivas. 
Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A 

Responsável: Geneci Nobre de Amorim 
Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO 

  

036.806/2021-8 - Pensão civil. 

Interessados: Elisa Nunes Dourado e Thiago Lambert Dourado 
Marzagão 
Órgão/Entidade/Unidade: Ministério Público do Trabalho 

Representação legal: não há 

  

045.038/2021-0 - Pensão militar. 

Interessadas: Antônia Aparecida Benitez Antunes; Fania Aparecida 
Gonzalez Antunes; Fátima Gonzales Antunes; Faustina Gonzalez 
Antunes; Maria Eduarda Benitez Antunes e Petrona Antunes 

Órgão/Entidade/Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas do 
Comando do Exército 

Representação legal: não há 
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Ministro-Substituto WEDER DE OLIVEIRA 

  

015.319/2015-6 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou 
monitoramento de determinações expedidas ao examinar fiscalização 

realizada para verificar a regularidade dos métodos de atualização, e da 
correta contabilização no Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal de passivos de pessoal pelo Tribuna l 
Regional Eleitoral de Roraima. 
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima 

Responsável: Tânia Maria Vasconcelos Dias de Souza Cruz 
Interessado: Advocacia-Geral da União 

Representação legal: Rodrigo Barbosa Araújo (OAB-DF 65.206), 
Marcelo Montalvão Machado (OAB-DF 34.391) e outros, 
representando Associação Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de 

Roraima; Emily Breanezi (OAB-RR 364-B), Mariana Pucci Miró 
(OAB-RR 1024) e outros, representando Lairto Santos da Silva 

Embargantes: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) e 
Associação de Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima  
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PLENÁRIO - RESERVADA 
 

PAUTA DO PLENÁRIO 

Sessão Extraordinária de caráter reservado de 27/07/2022, às 14h30 
Convocada com fundamento nos arts. 55, caput , e 108, § 1º, da Lei 8.443, de 1992, com o objetivo de 

apreciar processos em que é necessária a preservação de direitos individuais ou do interesse público. 
 

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

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

 

As transmissões das sessões colegiadas são disponibilizadas em diversas plataformas na 

internet, cujos links encontram-se no portal do Tribunal (https://portal.tcu.gov.br/sessoes/). 

Eventual indisponibilidade de um dos serviços de transmissão não invalidará ou suspenderá 

o curso das sessões. 
 

As sustentações orais deverão ser realizadas exclusivamente de forma presencial, nos termos da 

Resolução nº 335, de 25/3/2022, e do art. 168 do Regimento Interno. 
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PROCESSOS RELACIONADOS 

Ministro AUGUSTO NARDES 

  

005.782/2015-5 - Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
Responsáveis: Adriana Castro Campos; Antonio Carlos Oliveira do 

Nascimento; Antonio José Sampaio Santos; Cláudio Vinicius Costa 
Rodrigues; Davi Azevedo Santos; Douglas Marcelo Merquior; Edson 

Lousa Filho; Especon Estudo Projetos Consultoria Ltda.; Grisa 
Comércio Representação Ltda.; Henrique Bittencourt Lousa; Jorge 
Dário de Souza; Juarez Gomes de Matos Bastos; Leadman Informática 

e Papelaria Ltda - ME; Luiz Américo Pereira da Costa; Marcelo 
Cavalheiro; Marcio Landvoigt; Márcio Vancler Augusto Geraldo; 

Marivone Oliveira dos Santos; Mauricio José Costa Santos; Mônica 
Ferreira Marques; New World Consultoria Ambiental Ltda.; Paulo 
Roberto Dias Morales; Reginatto D Alessandro Felix dos Santos; 

Reynaldo dos Santos Paiva; Rgbm Serviços e Comércio de Informática 
Ltda. - ME; Ronald Vieira do Nascimento; Sérgio Caetano Cavalheiro; 

Sérgio Caetano Cavalheiro - ME; Uilson Agostinho da Silva; Walter 
Henrique Amaral de Deus; Washington Luiz de Paula; Wilton Pinto. 
Recorrentes: Edson Lousa Filho; Leadman Informática e Papelaria 

Ltda. - ME; Henrique Bittencourt Lousa; Juarez Gomes de Matos 
Bastos; Cláudio Vinicius Costa Rodrigues; Ronald Vieira do 

Nascimento; Márcio Landvoigt. 
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Militar de Engenharia. 
Representação legal: Gabriel Barbosa Rocha, Liana Claudia Hentges 

Cajal (OAB/DF 50920) e outros, representando Fundação Ricardo 
Franco; Rafael Costa Ferreira (OAB/RJ 161056), representando 

Maurício José Costa Santos; Tanara de Fátima Barcellos da Silva 
(OAB/RS 69.337) e Gean Felinto de Sousa (OAB/DF 49500), 
representando Paulo Roberto Dias Morales; Rafael Costa Ferreira 

(OAB/RJ 161056), representando Reynaldo dos Santos Paiva; Angelo 
Bello Butrus (OAB/RJ 115379), Rodolpho Capilupi de Oliveira 

(OAB/RJ 201.309) e outros, representando Wilton Pinto; Paulo Sergio 
Mendes Duarte (OAB/RJ 164.199) e Altair Leal Miranda (OAB/RJ 
165189), representando Reginatto D Alessandro Félix dos Santos; Carla 

Oggioni Riguetti (OAB/RJ 186.228) e Rodrigo Henrique Roca Pires 
(OAB/RJ 92632), representando Ronald Vieira do Nascimento; Larissa 

Camargo Costa (OAB/RJ 201.512), Leo Bosco Griggi Pedrosa 
(OAB/RJ 74101) e outros, representando Douglas Marcelo Merquior; 
Mariana Fernandes Vicente (OAB/SP 376.795) e Pablo Reis Silva Tiago 

(OAB/SP 351.276/), representando Walter Henrique Amaral de Deus; 
Rodrigo Henrique Roca Pires (OAB/RJ 92632) e Renata Alves de 

Azevedo Fernandes da Cruz (OAB/RJ 155595), representando Cláudio 
Vinícius Costa Rodrigues; George Alexandre de Almeida Macêdo 
(OAB/CE 18.113), representando Juarez Gomes de Matos Bastos; 

Leandro Dalbosco Machado e Raphael Ramos D Aiuto, representando 
Marcio Landvoigt. 
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PROCESSOS UNITÁRIOS 

Ministro JORGE OLIVEIRA 

  

007.189/2022-2 - Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
Representação legal: Maria Clara Esteves Sene, Isabella Hauptli e 

outros, representando Compasso Tecnologia Ltda.; Juliana Carvalho 
Tostes Nunes (OAB/RJ 131.998), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de 

Souza (OAB/RJ 140.563) e outros, representando Petróleo Brasile iro 
S.A.; Erika Alves Oliver Watermann (OAB/SP 181.904), Ariosto Mila 
Peixoto (OAB/SP 125.311) e outros, representando Deloitte Touche 

Tohmatsu Consultores Ltda. 

  

018.167/2020-9 - Interessado: Tribunal de Contas da União 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério de Minas e Energia 
Representação legal: não há 

  

043.020/2021-6 - Responsáveis: não há 

Órgão/Entidade/Unidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis; Ministério de Minas e Energia 

Representação legal: não há 

 

Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

  

039.879/2020-8 - Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa e Comando da 
Aeronáutica 

Interessado: Tribunal de Contas da União 
Representação legal: não há 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0999/2022-TCU/SEPROC, DE 20 DE JULHO DE 2022 

TC 014.242/2016-8 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira, CPF: 505.601.741-87, do Acórdão 1147/2022-TCU-
Segunda Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes, Sessão de 15/3/2022, que retificou, por inexatidão 

material, o Acórdão 7658/2021-TCU-Segunda Câmara, de mesma relatoria, Sessão 11/5/2021, proferido 
no processo TC 014.242/2016-8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-
a a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s ) 

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

em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 20/7/2022: R$ 
936.285,44; em solidariedade com a responsável Associação Ruarte de Cultura - DF (CNPJ: 
05.018.694/0001-08). O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a 

contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 40.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU), a qual será atualizada desde a data 
do acórdão condenatório até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver 

incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase de execução judicial.  

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

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

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 139 de 25/07/2022, Seção 3, p. 134) 
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EDITAL 1002/2022-TCU/SEPROC, DE 20 DE JULHO DE 2022 

TC 034.869/2016-6 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA ASSOCIAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS, 

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CNPJ-04.922.709/0001-03, na pessoa de seu representante legal, do 
Acórdão 2540/2022-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Vital do Rêgo, Sessão de 10/5/2022, que 
conheceu do recurso interposto e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 

4099/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 16/3/2021, 
proferido no processo TC 034.869/2016-6 - retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 8644/2021-

TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Sessão de 8/6/2021 -, por meio 
do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a a recolher aos cofres do Tesouro Nacional 
(mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) 

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

monetariamente e acrescido dos juros de mora até 20/7/2022: R$ 448.875,63; em solidariedade com os 
responsáveis Alexandre Berquo Dias, CPF-288.397.906-59 e Ana Cristina Pereira Gomes Berquo Dias, 
CPF-766.369.256-04. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a 

contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 300.000,00 
(art. 57, Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

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

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

A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser feita 
por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br), clicando na aba “Carta de Serviços” e, em seguida, no link 

“Emissão de GRU”. 

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

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 139 de 25/07/2022, Seção 3, p. 134) 
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EDITAL 1003/2022-TCU/SEPROC, DE 20 DE JULHO DE 2022 

TC 021.050/2010-4 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 05.417.943/0001-38, 

na pessoa de seu representante legal, dos Acórdãos 4027/2021-TCU-Primeira Câmara, Rel. Ministro 
Benjamin Zymler, Sessão de 16/3/2021, e 1145/2019-TCU-Primeira Câmara, de mesma relatoria, Sessão 
de 5/2/2019, proferidos no processo TC 021.050/2010-4, por meio dos quais o Tribunal conheceu dos 

recursos interpostos e, no mérito, negou-lhes provimento.  

Dessa forma, fica Sabiá Construção e Empreendimentos Eireli NOTIFICADA a recolher aos 

cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) do Município de Caxias/MA 
valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, 
acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 

ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 20/7/2022: R$ 305.481,03; em solidariedade com a responsável Marcia Regina Serejo Marinho, 

CPF 334.233.343-04. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a 
contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 

Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 12.000,00 
(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 

recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 
fase de execução judicial.  

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

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

219, II e III, Regimento Interno do TCU). 

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

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 

ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 

de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 
Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 
Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 139 de 25/07/2022, Seção 3, p. 134) 
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ATAS 
 

1ª CÂMARA 
 

ATA Nº 24, DE 19 DE JULHO DE 2022 
(Sessão Ordinária da Primeira Câmara) 

Presidente: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 

Subsecretária da Primeira Câmara: AUFC Aline Guimarães Diógenes 

À hora regimental, o Presidente declarou aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara, com a 
presença dos Ministros-Substitutos Augusto Sherman Cavalcanti, convocado para substituir o Ministro 

Benjamin Zymler, e André Luís de Carvalho, convocado para substituir o Ministro Jorge Oliveira; e do 
Representante do Ministério Público, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

Ausentes os Ministros Benjamin Zymler e Jorge Oliveira, em missão oficial, o Ministro Vital do 
Rêgo, justificadamente, e o Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por motivo de férias. 

HOMOLOGAÇÃO DE ATA 

A Primeira Câmara homologou a Ata nº 23, referente à sessão realizada em 12 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-036.229/2018-0, cujo Relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues; 

TC-037.767/2021-6, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 
TC-001.529/2022-6, TC-001.683/2022-5, TC-002.517/2020-5, TC-003.244/2022-9, 

TC-003.348/2022-9, TC-004.880/2022-6, TC-004.914/2022-8, TC-004.915/2022-4, TC-004.945/2022-0, 

TC-005.043/2022-0, TC-005.169/2022-4, TC-005.170/2022-2, TC-005.626/2022-6, TC-005.663/2021-0, 
TC-005.700/2022-1, TC-005.738/2022-9, TC-006.732/2022-4, TC-006.739/2022-9, TC-006.744/2022-2, 

TC-006.831/2022-2, TC-006.848/2022-2, TC-006.850/2022-7, TC-006.889/2022-0, TC-006.896/2022-7, 
TC-006.918/2022-0, TC-006.926/2022-3, TC-007.038/2022-4, TC-007.466/2022-6, TC-007.994/2022-2, 
TC-008.057/2022-2, TC-008.120/2022-6, TC-008.122/2022-9, TC-008.175/2022-5, TC-008.190/2022-4, 

TC-008.290/2022-9, TC-008.823/2022-7, TC-008.871/2022-1, TC-008.887/2022-5, TC-008.917/2022-1, 
TC-008.978/2022-0, TC-008.989/2022-2, TC-009.079/2022-0, TC-009.175/2022-9, TC-009.421/2022-0, 

TC-009.436/2022-7, TC-009.463/2022-4, TC-009.526/2022-6, TC-009.584/2022-6, TC-009.666/2022-2, 
TC-009.903/2022-4, TC-010.317/2022-8, TC-010.341/2022-6, TC-010.403/2022-1, TC-010.427/2022-8, 
TC-010.479/2022-8, TC-010.483/2022-5, TC-010.544/2022-4, TC-010.592/2022-9, TC-010.855/2022-0, 

TC-010.869/2022-0, TC-010.911/2022-7, TC-010.999/2022-1, TC-011.015/2022-5, TC-011.028/2022-0, 
TC-011.037/2022-9, TC-011.055/2022-7, TC-011.106/2022-0, TC-011.162/2022-8, TC-011.171/2022-7, 

TC-011.187/2022-0, TC-011.901/2022-5, TC-011.932/2022-8, TC-012.048/2022-4, TC-012.058/2022-0, 
TC-012.505/2022-6, TC-015.039/2021-8, TC-015.733/2018-1, TC-021.365/2021-0, TC-022.063/2021-8, 
TC-022.290/2021-4, TC-022.600/2021-3, TC-022.634/2021-5, TC-023.302/2021-6, TC-023.499/2021-4, 

TC-023.810/2021-1, TC-033.172/2020-0, TC-033.311/2018-8, TC-034.926/2020-8, TC-036.642/2021-5, 
TC-037.195/2021-2, TC-040.788/2019-9, TC-042.226/2021-0 e TC-042.354/2021-8, cujo Relator é o 

Ministro Vital do Rêgo; 
TC-002.247/2014-3, TC-005.603/2022-6, TC-006.692/2022-2, TC-008.089/2022-1, 

TC-008.237/2022-0, TC-008.288/2022-4, TC-008.799/2022-9, TC-009.449/2022-1, TC-009.545/2022-0, 

TC-010.473/2022-0, TC-011.064/2022-6, TC-011.185/2022-8, TC-011.893/2022-2, TC-022.288/2021-0, 
TC-024.127/2020-5, TC-024.209/2021-0, TC-033.157/2020-0, TC-033.845/2020-4, TC-034.221/2016-6, 

TC-039.292/2020-7 e TC-043.683/2021-5, de relatoria do Ministro Jorge Oliveira; e 
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TC-000.915/2016-5, TC-003.075/2014-1, TC-006.545/2022-0, TC-006.832/2022-9, 

TC-006.882/2022-6, TC-006.984/2022-3, TC-007.015/2022-4, TC-007.019/2022-0, TC-007.255/2022-5, 
TC-007.538/2022-7, TC-007.554/2022-2, TC-008.167/2022-2, TC-008.181/2022-5, TC-008.253/2022-6, 

TC-008.294/2022-4, TC-008.939/2022-5, TC-008.972/2022-2, TC-009.006/2022-2, TC-009.012/2022-2, 
TC-009.030/2022-0, TC-009.108/2022-0, TC-009.632/2022-0, TC-009.946/2022-5, TC-009.949/2022-4, 
TC-009.978/2022-4, TC-010.203/2022-2, TC-010.447/2022-9, TC-010.464/2022-0, TC-010.474/2022-6, 

TC-010.485/2022-8, TC-010.503/2022-6, TC-010.510/2022-2, TC-010.526/2022-6, TC-011.018/2022-4, 
TC-011.021/2022-5, TC-011.023/2022-8, TC-011.030/2022-4, TC-011.031/2022-0, TC-011.038/2022-5, 

TC-011.043/2022-9, TC-011.084/2022-7, TC-011.097/2022-1, TC-011.458/2022-4, TC-011.770/2022-8, 
TC-012.060/2022-4, TC-012.313/2021-1, TC-013.104/2021-7, TC-016.429/2015-0, TC-020.079/2020-6, 
TC-022.793/2021-6, TC-022.798/2021-8, TC-029.200/2017-2, TC-029.626/2014-5, TC-037.285/2021-1, 

TC-037.527/2021-5, TC-039.252/2020-5, TC-039.289/2020-6, TC-041.334/2018-3 e TC-042.838/2021-5, 
cujo Relator é o Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO 
A Primeira Câmara aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 3904 a 3939. 

PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA 

Por meio de apreciação unitária de processos, a Primeira Câmara proferiu os Acórdãos de nºs 3890 a 
3903, incluídos no Anexo I desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se fundamentaram. 

SUSTENTAÇÃO ORAL 
Na apreciação do processo TC-000.935/2017-4, cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues, 

a Dra. Maria Clara Ferreira Santiago produziu sustentação oral em nome de Helena Maria Lobato Pavão. 

Acórdão nº 3897. 
Na apreciação do processo TC-017.763/2016-9, cujo relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues, 

o Dr. Romeu Ramos Moreira Junior não compareceu para produzir a sustentação oral que havia requerido 
em nome de Joseph Wallace Faria Bandeira. Acórdão nº 3898. 

ACÓRDÃOS APROVADOS 

ACÓRDÃO Nº 3890/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 002.753/2022-7. 

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessada: Sidneia Wu, CPF 057.804.048-44. 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

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

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

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

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

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

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato nº 144622/2021), relativo à concessão inicial de 

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

9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, 

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

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

atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. alerte a Sra. Sidneia Wu no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de 

eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos 

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

interessada teve ciência desta deliberação; 
9.3.4. promova a imediata supressão da fração de 1/10 de FC-4 atribuída à sra. Sidneia Wu, haja vista 

o não implemento, para sua incorporação, do requisito de doze meses de efetivo exercício até a edição da 

Medida Provisória 2.225-45/2001; 
9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, 

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

9.4. determinar à Sefip que: 

9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra; 
9.4.2. dê ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada; 

9.4.3. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão. 
10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3890-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Presidente). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3891/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 024.983/2021-7. 

2. Grupo I - Classe IV - Assunto: Admissão. 
3. Interessado: Rafael Alves Holanda do Livramento, CPF 056.462.364-44. 
4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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: Deusa Maura Santos Fassina (OAB/SP 164.146), representando Banco do 

Brasil S.A. 
9. Acórdão: 

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

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

das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 
8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 

9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Rafael Alves Holanda do 

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

9.2. esclarecer à entidade de origem que a presente admissão poderá ser mantida, em razão de estar 
amparada por decisão judicial transitada em julgado; 

9.3. dar ciência desta deliberação ao Banco do Brasil S.A. e ao interessado; e 
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9.4. autorizar o arquivamento destes autos, cumpridos os termos deste Acórdão. 

10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3891-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Presidente). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e André Luís de 
Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3892/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 027.217/2017-5. 
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsável: Gandor Calil Hage Neto (296.651.832-49). 
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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: Inocêncio Mártires Coelho Júnior (5670/OAB-PA) e outros, representando 
Gandor Calil Hage Neto. 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Gandor Calil Hage Neto, prefeito de 

Almeirim/PA na gestão 2005-2008, em razão de impugnações de despesas realizadas com os recursos 
repassados ao município à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 

Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2005, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, estes no exercício de 2006, 

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

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar revel Gandor Calil Hage Neto, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da 

Lei 8.443/1992; 
9.2. julgar irregulares as contas de Gandor Calil Hage Neto, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 

16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso 

III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze 
dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do 

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

Valor Original (R$) Data da Ocorrência 

27.796,87 24/6/2005 

27.796,87 24/6/2005 

27.796,87 24/6/2005 

35.164,80 3/3/2006 

85.958,40 4/7/2006 

42.979,20 2/8/2006 

15.042,72 4/10/2006 

42.979,20 6/11/2006 

42.979,20 5/12/2006 

1.418,40 3/3/2006 

3.782,40 4/7/2006 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71513923.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 136 | Segunda-feira, 25/07/2022 33 

Valor Original (R$) Data da Ocorrência 

1.733,60 2/8/2006 

1.126,84 5/12/2006 

14.875,26 11/4/2006 

16.055,26 12/4/2006 

16.055,26 28/7/2006 

16.055,26 4/10/2006 

16.055,26 3/11/2006 

16.055,26 5/12/2006 

16.055,26 18/12/2006 

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das 

dívidas, caso não atendidas as notificações; 
9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento 

no § 3º do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o 

ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 
9.5. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao 

responsável. 
10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3892-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Presidente). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3893/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 036.875/2021-0. 
2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 

3. Interessado: Helio Haruo Suzuki, CPF 365.299.829-49. 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 
7. Unidade técnica: Sefip. 

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

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

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

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato nº 105916/2019), relativo à concessão inicial da 

aposentadoria a Helio Haruo Suzuki, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1º do art. 260 

do Regimento Interno desta Corte de Contas; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, 

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

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

do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.3.2. avalie, para o interessado nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicia l 

transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (novo número 
0039464-12.2004.4.01.3400), apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho 
- Anajustra, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 573.232, já que, para que o Sr. Helio Haruo Suzuki seja beneficiário do mencionado 
feito, se faz necessário: (i) apresentar autorização expressa do interessado para que a referida entidade 

associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e (ii) comprovar que, à época do protocolo da 
ação, o interessado era filiado à referida associação; 

9.3.3. após a verificação do subitem 9.3.2, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de 

quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de 
efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115; 

9.3.4. alerte o Sr. Helio Haruo Suzuki no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da 
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente 
percebidos após a notificação; 

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

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

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

9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão. 
10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3893-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Presidente). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3894/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 037.347/2021-7. 

2. Grupo II - Classe V - Assunto: Aposentadoria. 
3. Interessado: Manoel de Jesus Neves Lopes, CPF 111.108.642-72. 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. 

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

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

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

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

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

das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar tacitamente registrado, em 1/6/2021, o ato de concessão inicial de aposentadoria a 

Manoel de Jesus Neves Lopes (ato nº 49251/2020); 
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9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 

do Acórdão 122/2021 - TCU - Plenário, a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de 
ofício do ato de concessão inicial de aposentadoria a Manoel de Jesus Neves Lopes (ato nº 49251/2020); e 

9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. 
10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3894-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Presidente). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3895/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo TC 043.194/2021-4. 

2. Grupo I - Classe VI - Assunto: Representação. 
3. Representante: Município de Tutóia/MA. 
4. Órgão/Entidade: Município de Tutóia/MA. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

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

8. Representação legal: não consta. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Município de Tutóia/MA 

acerca de supostas irregularidades praticadas na aplicação de recursos de precatório do Fundef em reformas 
de unidades escolares, 

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

razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. não conhecer da presente representação, por não atender os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 235 e 237 do RI/TCU do Regimento Interno do TCU; 
9.2. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA); 

9.3. arquivar o presente processo, com fulcro nos arts. 235, parágrafo único, e 169, inciso III, do 
RI/TCU. 

10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3895-24/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Presidente). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e André Luís de 
Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3896/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo TC 047.673/2020-6. 
2. Grupo: II - Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 

3. Responsáveis: Antônio Aires Costa (CPF 391.741.401-59) e Fundação Vó Ita (CNPJ 
25.066.671/0001-86). 

4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte. 

5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: não há. 
9. Acórdão: 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria 

Especial do Esporte, em desfavor de Antônio Aires Costa e da Fundação Vó Ita, em razão da não 
comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 042/2002, firmado para 

a manutenção de dois núcleos do Programa Esporte Solidário, no Município de Arraias/TO, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa 1ª Câmara, em: 
9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c 
os arts. 6º, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012; e 

9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Esporte e aos responsáveis. 
10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3896-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Presidente). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e André Luís de 

Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3897/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 000.935/2017-4. 

2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsáveis: Darla de Araujo Laune (293.009.323-49); Helena Maria Lobato Pavão 

(198.352.303-82); João Jorge de Weba Lobato (279.233.203-49). 
3.2. Recorrente: Helena Maria Lobato Pavão (198.352.303-82). 

4. Órgão/Entidade: Município de Santa Helena - MA. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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: Marcello Coqueiro da Silva (19.174/OAB-MA) e Suely da Silva Santos 

(9605/OAB-MA); Erica Maria da Silva (14.155/OAB-MA), Antonio Carlos Muniz Cantanhede 

(4812/OAB-MA) e outros; Junnyelson Pacheco Sa (10838/OAB-MA), Antonio Augusto Sousa 
(4847/OAB-MA) e outros. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Helena Maria 

Lobato Pavão, ex-Prefeita do Município de Santa Helena/MA, contra o Acórdão 15.126/2021-TCU-1ª 

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

com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes 

os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 15.126/2021-1ª Câmara; 

9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Helena Maria Lobato Pavão, ex-Prefeita do Municíp io 
de Santa Helena/MA, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 

e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste 
Tribunal, dando-lhe quitação; 

9.3. julgar irregulares as contas de Darlã de Araújo Launé, então sócio da empresa DW Construções 

e Comércio Ltda., 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 condená-lo ao pagamento das importâncias a 

seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribuna l 
(art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do 
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Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas 

indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 

Valor Original (R$) Data da Ocorrência  

131.632,34 15/6/2012 

159.122,82 8/2/2013 

9.4. aplicar a Darlã de Araújo Launé 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$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando- lhe o prazo de quinze dias, 

a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento 
Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente 
desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da 

legislação em vigor; 
9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Caixa Econômica Federal, à Procuradoria da 

República no Estado do Maranhão e aos demais interessados. 
10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3897-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (na Presidência) e André Luís 

de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3898/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 017.763/2016-9. 

2. Grupo II - Classe de Assunto: I Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessado: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia (26.989.350/0017-83). 

3.2. Responsáveis: Consiste Engenharia Limitada (02.194.685/0001-80); Joseph Wallace Faria 
Bandeira (072.516.025-04). 

3.3. Recorrente: Joseph Wallace Faria Bandeira (072.516.025-04). 

4. Órgão/Entidade: Município de Juazeiro - BA. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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: Romeu Ramos Moreira Junior (48.522/OAB-BA), Renata Silva Alves 

(35.288/OAB-BA) e outros. 
9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interposto por Joseph 

Wallace Faria Bandeira, em face do Acórdão 13.718/2019-TCU-1ª Câmara; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, 
em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 

9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 
10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3898-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 

13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Relator). 
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13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (na Presidência) e André Luís 

de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3899/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 009.904/2022-0. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: João Alves de Oliveira (370.273.368-04). 
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidor do Tribuna l 

Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 

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

IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, em: 
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Joao Alves de Oliveira, negando-lhe registro; 
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo 

órgão de origem, do acórdão proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 
9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 
9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação 

ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto 

ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido;  
9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria 

considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de trinta dias, na forma do 
artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU; 

9.3.3. promova a exclusão, no prazo 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; 

9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribuna l documentos 
comprobatórios de que o interessado tomou ciência do presente acórdão. 

10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3899-24/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (na Presidência) e André Luís 

de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3900/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 014.750/2001-0. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: I Recurso de reconsideração(Tomada de Contas Especial) 
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Interessado: Váldener Borges Soares (309.882.501-44). 
3.2. Responsáveis: Antonio José dos Santos Neto (412.310.073-20); Eliomar Feitosa Júnior 

(446.658.903-82); Francisco das Chagas Moura (036.104.113-68); Rita Barbosa de Moura 
(274.518.363-04); Roberval Marques da Silva (217.422.273-68); Sebastião de Deus Rodrigues Ferreira 
(077.546.553-49). 
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3.3. Recorrente: Roberval Marques da Silva (217.422.273-68). 

4. Órgão/Entidade: Município de Timon - MA. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
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: Augusto Jose Porto Coimbra (13.879/OAB-MA); Augusto Jose Porto 

Coimbra (13.879/OAB-MA); Thiago Santos Castelo Branco (6128/OAB-PI); Valber de Assuncao Melo 
(1934/OAB-PI). 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Roberval 
Marques da Silva contra o Acórdão 6.642/2009-TCU-1ª Câmara; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar 

insubsistentes os itens 9.2.2. e 9.3.1.2 do Acórdão 6.642/2009-TCU-1ª Câmara; 
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, e § 2º, da Lei 8.443/1992 c/c os 

arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, e § 5º, 210 e 214, inciso 
III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Eliomar Feitosa Júnior e Roberval 
Marques da Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando-

se prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso 
III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do 
Município de Timon - MA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir 
das datas discriminadas até a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 

Valor original (R$) Data da ocorrência 

R$ 4.000,08 02/06/2000 

R$ 6.130,00 23/08/2000 

R$ 3.000,00 27/09/2000 

R$ 8.376,10 20/10/2000 

R$ 2.941,10 1º/11/2000 

9.3. aplicar a Eliomar Feitosa Júnior e Roberval Marques da Silva, individualmente, a multa prevista 
no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 4.000,00 para 

cada responsável, fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, 
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das 

dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos 
efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 

9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, a Eliomar Feitosa Júnior e aos demais interessados. 

10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3900-24/22-1. 
13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (na Presidência) e André Luís 
de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3901/2022 - TCU - 1ª Câmara 
1. Processo nº TC 034.384/2018-9. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Recurso de reconsideração(Tomada de Contas Especial) 
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3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 

3.1. Responsável: Jose Maria da Silva Maia (075.882.672-91). 
3.2. Recorrente: Jose Maria da Silva Maia (075.882.672-91).. 

4. Órgão/Entidade: Município de Borba - AM. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

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

Contas Especial (SecexTCE). 
8. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM) e Antônio das Chagas Ferreira 

Batista (4.177/OAB-AM), representando Jose Maria da Silva Maia. 

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Maria 

da Silva Maia, ex-prefeito do Município de Borba/AM, gestão 2013-2016, contra o Acórdão 
14.585/2019-1ª Câmara, relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em sede de Tomada de Contas 
Especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD) em razão da inexecução do objeto do Convênio 

490/PCN/2013, referente à construção do Centro de Convivência do Idoso. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, 

diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os exatos termos da 

deliberação recorrida; e 

9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Ministério da Defesa, à Procuradoria da República no 
Estado do Amazonas e demais interessados. 

10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3901-24/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (na Presidência) e André Luís 
de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3902/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 046.660/2020-8. 
2. Grupo I - Classe de Assunto: I Pedido de reexame (Aposentadoria) 

3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Interessados: Antonia Santiago Seixas (152.960.671-34); Maria do Socorro Marques da Costa 

(258.217.411-49); Marta Maria dos Santos Vilaca (152.444.151-15). 

3.2. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 
4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 
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 pedido de reexame interposto pela Câmara dos 

Deputados, contra o Acórdão 47/2021-TCU-1ª Câmara; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 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 deliberação à Câmara dos Deputados. 
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10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3902-24/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (na Presidência) e André Luís 

de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3903/2022 - TCU - 1ª Câmara 

1. Processo nº TC 047.352/2020-5. 
2. Grupo II - Classe de Assunto: 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Interessado: Carmen Maria Ouriques Varela (222.624.150-72). 
4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

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

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

9. Acórdão: 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social; 

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

no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1º, do Regimento Interno do TCU, em: 
9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor de Carmen Maria Ouriques 

Varela, concedendo-lhe registro; 

9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; 
9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 

10. Ata nº 24/2022 - 1ª Câmara. 
11. Data da Sessão: 19/7/2022 - Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3903-24/22-1. 

13. Especificação do quórum: 
13.1. Ministro presente: Walton Alencar Rodrigues (Relator). 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (na Presidência) e André Luís 
de Carvalho. 

ACÓRDÃO Nº 3904/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Maria Ivanilde de Matos, emitido pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro.  

Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 
quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 

1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 
8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 
638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 

comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 
seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
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nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que 

a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo 

exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que 
decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 6/10/2015, exarada nos autos da Ação Ordinária 

2004.41.00.000528-4/RO, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proposta pelo Sindicato 
dos Servidores da Justiça do Trabalho dos Estados de Rondônia e Acre (SINSJUSTRA). 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 

decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 
Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 2/2/2022, há menos de cinco anos 

estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

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

por unanimidade, 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 de Maria Ivanilde de Matos e negar registro ao correspondente ato; dispensar, 
com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente 
recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; 

dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato 
julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e expedir a 

determinação discriminada no subitem 1.7: 
1. Processo TC-005.653/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Ivanilde de Matos (570.779.839-00). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, 
no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias 
subsequentes. 

ACÓRDÃO Nº 3905/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 
relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-005.721/2022-9 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Lafaiete Damiao Mendonca Correa (347.691.457-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
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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 3906/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Nely Lima Soares, emitido pelo Tribunal Regiona l 

Federal da 2ª Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 

julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 

cargos e salários da carreira; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 

na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 
decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 

Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 

relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 

17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 
aposentadoria de Nely Lima Soares e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro no 

Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até 
a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os 
efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 

observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 
cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 

1. Processo TC-006.569/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Nely Lima Soares (903.548.857-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, que: 

1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 

acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 
STF no RE 638.115/CE; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 
aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 

valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3907/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Eunice dos Santos Gusmão, emitido pelo Tribuna l 
de Contas da União, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 

Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 
638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 

nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 
público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 
julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 

cargos e salários da carreira; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 
decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 

Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 
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Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 
17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 
aposentadoria de Eunice dos Santos Gusmão e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro 

no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos 
até a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os 

efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 
observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 
cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 

1. Processo TC-006.721/2022-2 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Eunice dos Santos Gusmão (074.980.473-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridad e 

administrativa omissa, que: 
1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 
acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 

STF no RE 638.115/CE; 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 

aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 
valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3908/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Celia Maria Ferreira Couto, emitido pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 

8/4/1998 a 4/9/2001; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 
8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 

638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 
Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 
seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 

judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros  
reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
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Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 
julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 

conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 
cargos e salários da carreira; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 

decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 
Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

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

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 
17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 

aposentadoria de Celia Maria Ferreira Couto e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro 
no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos 
até a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os 

efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 
observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 

cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 
1. Processo TC-006.734/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Celia Maria Ferreira Couto (604.241.506-97). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, que: 

1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 

acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 
STF no RE 638.115/CE; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 

aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 

valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3909/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Sandra Sara Soares Pereira, emitido pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71513923.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 136 | Segunda-feira, 25/07/2022 47 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 

julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 

cargos e salários da carreira; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 

na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 
decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 

Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 

relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 

17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 
aposentadoria de Sandra Sara Soares Pereira e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro 

no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos 
até a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os 
efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 

observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 
cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 

1. Processo TC-006.735/2022-3 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Sandra Sara Soares Pereira (611.312.456-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 
1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 
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acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 

STF no RE 638.115/CE; 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 

aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 
valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3910/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Nubia Rosa Lopes Logatto, emitido pelo Tribuna l 

Regional Federal da 2ª Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 

8/4/1998 a 4/9/2001; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 
8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 

638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 
Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 
seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 

judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 
reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 

Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 
concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 

julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 
cargos e salários da carreira; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 
fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 

na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 
decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 
Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 
assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 

relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 

17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 
aposentadoria de Nubia Rosa Lopes Logatto e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro 
no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos 

até a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os 
efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 

observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 
cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 

1. Processo TC-006.764/2022-3 (APOSENTADORIA) 
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1.1. Interessado: Nubia Rosa Lopes Logatto (807.572.867-04). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, que: 

1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 

acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 
STF no RE 638.115/CE; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 

aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 

valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3911/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Luiz Carlos Terra Carvalho, emitido pelo Tribuna l 

Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que 

a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo 

exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que 
decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 1/8/2006, exarada nos autos da Ação Ordinária 

2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela 
Associação Nacional dos Servidores do Judiciário (ANAJUSTRA) 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

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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Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 18/11/2021, há menos de cinco 

anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

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

por unanimidade, 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 de Luiz Carlos Terra Carvalho e negar registro ao correspondente ato; 
dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores 
indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao 

órgão de origem; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do 
presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e 

expedir a determinação discriminada no subitem 1.7: 
1. Processo TC-006.769/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Luiz Carlos Terra Carvalho (600.789.797-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, 
no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias 
subsequentes. 

ACÓRDÃO Nº 3912/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Marli Osorski, emitido pelo Tribunal Regiona l 

Eleitoral do Mato Grosso, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 

8/4/1998 a 4/9/2001; 
Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 
8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 

638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 
Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 
seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 

judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 
reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 

Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 
concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 

julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 
cargos e salários da carreira; 
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Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 

decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 
Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

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

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 
17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 

aposentadoria de Marli Osorski e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro no Enunciado 
106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da 
ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos 

financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 
observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 

cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 
1. Processo TC-008.075/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Marli Osorski (253.968.381-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa, que: 

1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 

acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 
STF no RE 638.115/CE; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 

aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 

valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3913/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Ida Maria Pares Sartori, emitido pelo Tribuna l 

Regional Eleitoral de São Paulo, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 
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Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que 

a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo 

exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que 
decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 2/3/2011, exarada nos autos do Recurso Especial 

1.188.028-SP, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, proposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal do Estado de São Paulo (SINTRAJUD). 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 

decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 
Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 8/3/2022, há menos de cinco anos 

estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

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

por unanimidade, 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 de Ida Maria Pares Sartori e negar registro ao correspondente ato; dispensar, 
com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente 
recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; 

dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato 
julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e expedir a 

determinação discriminada no subitem 1.7: 
1. Processo TC-008.100/2022-5 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Ida Maria Pares Sartori (007.003.528-80). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, 
no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias 
subsequentes. 

ACÓRDÃO Nº 3914/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Elisbete da Conceicao Freire, emitido pelo Tribuna l 

Regional Federal da 1ª Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
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Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 
638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 

nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 
público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 
julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua  
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 

cargos e salários da carreira; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 
decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 

Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 
17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 
aposentadoria de Elisbete da Conceicao Freire e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro 

no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos 
até a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os 

efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 
observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 
cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 

1. Processo TC-008.851/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Elisbete da Conceicao Freire (221.233.001-44). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 

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

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 
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1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 
absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 

acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 
STF no RE 638.115/CE; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 

aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 

valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3915/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Maria Auxiliadora Costa Amorim, emitido pelo 

Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro.  
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 

julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 

cargos e salários da carreira; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 

na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 
decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 

Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 

relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 

17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 
aposentadoria de Maria Auxiliadora Costa Amorim e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com 

fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente 
recebidos até a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, 
mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora 
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determinados, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do 

monitoramento do cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no 
subitem 1.7: 

1. Processo TC-008.867/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Maria Auxiliadora Costa Amorim (161.995.371-49). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 
1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 
acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 

STF no RE 638.115/CE; 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 

aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 

suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 
valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3916/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Nazareth Marcondes Arruda, emitido pelo Tribuna l 

Regional Eleitoral do Ceará, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 

Considerando que o MP/TCU identificou o pagamento irregular da vantagem quintos/décimos 
oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 
638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 

nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 
público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 
julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 
conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 

cargos e salários da carreira; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

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 
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decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 

Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 

17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 
aposentadoria de Nazareth Marcondes Arruda e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro 
no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos 

até a data da ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os 
efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 

observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 
cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 

1. Processo TC-009.036/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Nazareth Marcondes Arruda (210.038.233-00). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 

1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 
acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 
STF no RE 638.115/CE; 

1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar 
aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito 

suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos 
valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3917/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

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

1. Processo TC-009.615/2022-9 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Salvador Dalvo Aires Amaral (143.686.251-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3918/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 

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

1. Processo TC-009.619/2022-4 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Claudia Maria Sampaio (066.935.948-32). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3919/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-010.478/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Clotilde Antonia Sousa de Queiroz (200.130.513-34); Cláudia Neiva Moreira 

Almino de Lima (201.688.023-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 

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

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3920/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-010.493/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessados: Anselmo Jose Correa (199.358.205-30); Francisco de Assis Cruz Horta 

(170.123.685-00); Geisa Maria de Melo Nunes (256.863.805-20); José Leite dos Santos (217.107.165-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

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

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3921/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Rosemeire Soliani, emitido pelo Tribunal Regiona l 

do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 

quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 
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Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 

Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 
1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 

8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 

638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 
comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 

seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 
nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 

público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 
decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 

reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 
Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que 

a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo 

exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que 
decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 1/8/2006, exarada nos autos da Ação Ordinária 

2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela 
Associação Nacional dos Servidores do Judiciário (ANAJUSTRA) 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 

decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 
Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 13/1/2022, há menos de cinco 

anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

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

por unanimidade, 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 de Rosemeire Soliani e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com 
fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente 
recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; 

dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato 
julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e expedir a 

determinação discriminada no subitem 1.7: 
1. Processo TC-010.882/2022-7 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Rosemeire Soliani (060.514.738-82). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, 
no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias 
subsequentes. 
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ACÓRDÃO Nº 3922/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Ricardo Machado Duarte, emitido pelo Tribuna l 
Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 

Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 
quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 

1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 
8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 
638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 

comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 
seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 

nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 
público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 

decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 
reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 

Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que 

a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo 
exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que 

decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 1/8/2006, exarada nos autos da Ação Ordinária 
2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela 
Associação Nacional dos Servidores do Judiciário (ANAJUSTRA) 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 
fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 

na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 
decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 
Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 15/3/2022, há menos de cinco 
anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 
Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, 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 de Ricardo Machado Duarte e negar registro ao correspondente ato; dispensar, 
com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente 

recebidos até a data da ciência desta deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão ao órgão de origem; 
dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato 

julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e expedir a 
determinação discriminada no subitem 1.7: 

1. Processo TC-010.987/2022-3 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Ricardo Machado Duarte (729.583.087-15). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ. 

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

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, 

no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias 
subsequentes. 

ACÓRDÃO Nº 3923/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Alcimar Motta, emitido pelo Tribunal Regiona l 
Federal da 1ª Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. 

Considerando que a Sefip e o MP/TCU identificaram o pagamento irregular da vantagem 
quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 
8/4/1998 a 4/9/2001; 

Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de 
Contas (vide Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 

1ª Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 
8.224/2021, todos da 2ª Câmara), especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 
638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; 

Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos ao RE 
638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções 

comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as 
seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença 
judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, 

nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo 
público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por 

decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros 
reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; 

Considerando que, com base nos documentos acostados nos autos, a parcela ora impugnada não foi 

concedida mediante decisão judicial transitada em julgado e que, diante da modulação de efeitos do 
julgamento do RE 638.115/CE, impõe-se o destaque do pagamento de quintos/décimos, com a sua 

conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros ou reestruturações do plano de 
cargos e salários da carreira; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 

decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 
Contas; 

Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 
junto a este Tribunal. 

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

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 
17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de 

aposentadoria de Alcimar Motta e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro no Enunciado 
106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da 
ciência desta deliberação; dispensar a emissão de novo ato de aposentadoria, mantendo-se os efeitos 

financeiros do presente ato julgado ilegal, desde que promovidos os ajustes ora determinados, em 
observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE, sem prejuízo do monitoramento do 

cumprimento da presente deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 
1. Processo TC-022.150/2021-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Alcimar Motta (247.051.106-25). 
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1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa, que: 
1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções 

comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser 

absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de sessenta dias, a contar da notificação do presente 
acórdão, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo 

STF no RE 638.115/CE; 
1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça 

juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito 

suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos 
valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido. 

ACÓRDÃO Nº 3924/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de ato de admissão de Marcelo Alves Bezerra, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
Considerando que a Sefip e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato de admissão, em 

razão da contratação do interessado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público regido 
pelo Edital nº 01, de 22/01/2014. A data de validade inicial do processo seletivo era 16/06/2015, mas foi 

prorrogada até 16/06/2016; 
Considerando que, por força de ordem judicial, proferida nos autos do Processo 0000402- 

21.2017.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o interessado obteve 

decisão judicial favorável em 16/05/2018 e foi convocado em 28/06/2018; 
Considerando que, em situações análogas, esta Corte tem considerado ilegal o ato de admissão, com 

a negativa de seu registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer 
hígida a decisão judicial, bem como de que os pagamentos sejam mantidos, conforme o entendimento 
extraído do Acórdão 1.106/2020-TCU-Plenário, da relatoria da E. Ministra Ana Arraes, e a pacificada 

jurisprudência deste Tribunal sobre o tema; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribuna l 

fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, 
na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato 
decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de 

Contas; 
Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, 

assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da 
relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); 

Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público 

junto a este Tribunal. 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 
17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1º, do RI/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de Marcelo 
Alves Bezerra, negando-lhe registro; esclarecer à entidade de origem que, a despeito da negativa de registro 

do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença favorável ao interessado, 
proferida no Processo 0000402- 21.2017.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região; dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao interessado; e expedir a determinação 
discriminada no subitem 1.7: 

1. Processo TC-006.521/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
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1.1. Interessado: Marcelo Alves Bezerra (802.749.001-49). 

1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

1.7.1. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos do Processo 
0000402- 21.2017.5.10.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e adote as 
medidas pertinentes em caso de desconstituição da decisão favorável ao interessado. 

ACÓRDÃO Nº 3925/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, 
inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 
relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 

1. Processo TC-005.745/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessados: Antonia Menezes Santana Mamede (560.631.058-91); Juraci Allegretti da Silva 

(056.785.918-51). 
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3926/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, contra Maria 

Fernanda Campelo Maranhão, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por 
força do projeto cultural Pronac 058220, cujo nome é “Vladimir Kôzak e os Índios do Brasil Nordeste 
Amazônico”. 

Considerando que, após análise das alegações de defesa apresentadas pela responsável, a Secretaria 
de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), com o aval do representante do Ministér io 

Público, propôs o deferimento do pedido de parcelamento do débito apurado nos autos em 60 meses; 
Considerando que, a despeito da previsão normativa de parcelamento do débito em até 36 meses, há 

julgados do Tribunal autorizando, em caráter excepcional, o recolhimento das dívidas em mais parcelas, 

levando-se em conta a capacidade econômica do responsável e o interesse público na quitação da dívida, 
sem necessidade de execução judicial (Acórdãos 2700/2020-Plenário, 6537/2016-1ª Câmara e 4611/2021-

Segunda Câmara). 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com fulcro no art. 

26 da Lei 8.443/1992, ACORDAM, por unanimidade, em: 

autorizar, em caráter excepcional, o parcelamento do débito a seguir discriminado em até 60 
(sessenta) parcelas: 

Valor histórico  Data de ocorrência 

146.123,00 146.123,00 

fixar o prazo de 15 dias para o vencimento da primeira parcela, a contar do recebimento da 

notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, 
sem prejuízo dos alertas abaixo; 
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c) determinar o sobrestamento do julgamento do presente processo até o pagamento da última parcela 

do débito em favor do Fundo Nacional de Cultura ou até o vencimento antecipado do saldo devedor, 
decorrente da eventual interrupção dos pagamentos. 

1. Processo TC-018.732/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsável: Maria Fernanda Campelo Maranhão (672.517.819-72). 
1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 

1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
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: Fernando de Bulhões Santos (53979/OAB-PR), representando Maria 

Fernanda Campelo Maranhão. 

1.7. alertar a responsável de que: 
1.7.1. a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado 

do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2º, do 
Regimento Interno do TCU; 

1.7.2. a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, com a incidência de juros 

moratórios a partir da data de autorização do parcelamento, apenas sanará o processo se o TCU reconhecer 
a boa-fé e a inexistência de outras irregularidades nas contas, no subsequente julgamento definitivo do feito.  

ACÓRDÃO Nº 3927/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 

parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso 
Extraordinário - RE 638.115/CE; 

Considerando que, no caso concreto, o pagamento das parcelas incorporadas após a vigência da Lei 
9.624/1998, conforme os termos informados na instrução, está amparado na Ação Ordinária 
2004.34.00.048565-0, ajuizada pela ANAJUSTRA, entidade a qual o interessado consta como associado, 

com trâmite na 7ª Vara Federal do Distrito Federal, transitada em julgado em 1º/8/2006; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento 

no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 
Público, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 
e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal o ato constante da peça 4, relativo à aposentadoria de Roberto Schima, negando-
se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que, a despeito da 
negativa de registro do ato de aposentadoria do interessado, o pagamento decorrente dos "quintos" ou 
"décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados 

por decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos 
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, 

assim, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - 

Campinas/SP; 
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d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-002.773/2022-8 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Roberto Schima (022.476.458-60). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/sp. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3928/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região e submetida a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso 

Extraordinário - RE 638.115/CE; 
Considerando que, no caso concreto, nos termos da instrução da unidade técnica, o pagamento de 

parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado pela Ação 

Ordinária 2004.61.00.000292-1, que tramitou na 22ª Vara Federal de São Paulo, ajuizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores do Poder Judiciário/SP SINTRAJUD, transitada em julgado em 2/3/2011; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento 
no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 

exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 
Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 

e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: 
a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Regina Celi Baltazar 

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

b) esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, a despeito da negativa de registro do ato 

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

nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 
Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-002.846/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Regina Celi Baltazar Camargo (591.315.788-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador 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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ACÓRDÃO Nº 3929/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 11ª Região/AM e RR e submetida a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998; 
Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso 
Extraordinário - RE 638.115/CE; 

Considerando que, no caso concreto, não consta a informação de que o pagamento das parcelas 

incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por ação judicial transitada 
em julgado, podendo ter sido incorporada por decisão judicial não passada em julgado ou mediante decisão 

administrativa; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento 

no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

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

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 
Público, 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 
e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria Helena Cordeiro 
Vieira, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de 
Contas; 

b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR que: 
b.1.) se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas 

após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento 
da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 
638.115/CE; 

b.2.) se, entretanto, a vantagem dos “quintos/décimos” incorporados no período compreendido entre 
8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou 

mediante decisão administrativa, as parcelas deverão ser destacadas e transformadas em “Parcela 
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 
638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; 

c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM 
e RR; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-002.969/2022-0 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessada: Maria Helena Cordeiro Vieira (238.906.222-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/am e RR. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3930/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 18ª Região/GO e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
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Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998; 
Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso 

Extraordinário - RE 638.115/CE; 
Considerando que, no caso concreto, o pagamento das parcelas incorporadas após a vigência da Lei 

9.624/1998, conforme os termos informados na instrução, está amparado na Ação Ordinária 
2004.34.00.048565-0, ajuizada pela ANAJUSTRA, entidade a qual o interessado consta como associado, 
com trâmite na 7ª Vara Federal do Distrito Federal, transitada em julgado em 1º/8/2006; 

Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento 
no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

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

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 

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

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 
e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Wellington Messias de 

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

b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO que, a despeito da negativa de 
registro do ato de aposentadoria do interessado, o pagamento decorrente dos "quintos" ou "décimos" de 
funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão 

judicial transitada em julgado, poderá subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida 
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão 

de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/GO; 
d) arquivar os presentes autos. 

1. Processo TC-002.982/2022-6 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Wellington Messias de Andrade (355.573.891-72). 

1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região/go. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3931/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro. 
Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 

Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 
8/4/1998; 

Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 
Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso 

Extraordinário - RE 638.115/CE; 
Considerando que, no caso concreto, o pagamento das parcelas incorporadas após a vigência da Lei 

9.624/1998, conforme os termos informados na instrução, está amparado na Ação Ordinária 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71513923.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 136 | Segunda-feira, 25/07/2022 67 

2004.34.00.048565-0, ajuizada pela ANAJUSTRA, entidade a qual o interessado consta como associada, 

com trâmite na 7ª Vara Federal do Distrito Federal, transitada em julgado em 1º/8/2006; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento 

no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 
inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 
Público, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 
com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 
e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria José Dias Peres, 
negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;  

b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que, a despeito da 
negativa de registro do ato de aposentadoria da interessada, o pagamento decorrente dos "quintos" ou 
"décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados 

por decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos 
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, 

assim, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - 

Campinas/SP; 

d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-003.080/2022-6 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Maria Jose Dias Peres (272.213.186-20). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/sp. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 

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. 

ACÓRDÃO Nº 3932/2022 - TCU - 1ª Câmara 

VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro. 

Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e 
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de 
parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 

8/4/1998; 
Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de 

Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso 
Extraordinário - RE 638.115/CE; 

Considerando que, no caso concreto, o pagamento das parcelas incorporadas após a vigência da Lei 

9.624/1998, conforme os termos informados na instrução, está amparado na Ação Ordinária 
2004.34.00.048565-0, ajuizada pela ANAJUSTRA, entidade a qual a interessada consta como associada, 

com trâmite na 7ª Vara Federal do Distrito Federal, transitada em julgado em 1º/8/2006; 
Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento 

no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, 

inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra 
exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudênc ia desta Corte de Contas; 

Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministé r io 
Público, 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, 

com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, 
e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: 

a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Cristina Aparecida Correa 
Vidal Campante Patrício, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento 
Interno desta Corte de Contas; 

b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP que, a despeito da 
negativa de registro do ato de aposentadoria da interessada, o pagamento decorrente dos "quintos" ou 

"décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados 
por decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos 
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, 

assim, a emissão de novo ato concessório; 
c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - 

Campinas/SP; 
d) arquivar os presentes autos. 
1. Processo TC-003.106/2022-5 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessada: Cristina Aparecida Correa Vidal Campante Patricio (079.500.358-70). 
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/sp. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
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. 

ACÓRDÃO Nº 3933/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

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

1. Processo TC-006.834/2022-1 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Carlos Fernando Musso Dalla (493.636.547-53). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro 
Benjamin Zymler. 

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e 

de Benefícios Sociais (Sefip). 

1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3934/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 

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

1. Processo TC-006.900/2022-4 (APOSENTADORIA) 
1.1. Interessado: Lordi Allebrandt Schreder (419.631.481-34). 
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro 
Benjamin Zymler. 

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

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3935/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.454/2022-8 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessado: Antônia Magalhaes da Silva (051.501.402-87). 
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro 

Benjamin Zymler. 
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

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

1.6. Representação legal: não há. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3936/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.456/2022-0 (APOSENTADORIA) 

1.1. Interessados: Leônidas Rodrigues Coimbra (040.463.663-20); Maria Doracy Costa 
(044.376.593-68); Maria de Fátima Gomes da Silva (076.127.963-68); Rogério Castro Desterro e Silva 
(076.948.223-68). 

1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro 

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

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3937/2022 - TCU - 1ª Câmara 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, 

por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir 

relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 
1. Processo TC-007.532/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessado: Jeanne de Souza Santos (410.662.004-91). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro 

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

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

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 
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ACÓRDÃO Nº 3938/2022 - TCU - 1ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em 
vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu 

processamento pela Corte, em razão do falecimento da beneficiária, ACORDAM, por unanimidade, com 
fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno, em considerá-lo prejudicado por 
perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

1. Processo TC-009.171/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 
1.1. Interessada: Clara Lúcia Coelho Netto Medina (984.723.807-34). 

1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro 

Benjamin Zymler. 

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

de Benefícios Sociais (Sefip). 
1.6. Representação legal: não há. 
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

ACÓRDÃO Nº 3939/2022 - TCU - 1ª Câmara 
VISTOS e relacionados autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - 

Mtur em desfavor dos Srs. Aldo Soares de Oliveira e Edson Soares Benfica, ex-Prefeitos do Município de 
Alto Rio Novo/ES, o primeiro à época da celebração do Convênio SICONV Nº 702449/2008 para a 
realização da 1ª Festa da Amizade de Alto Rio Novo/ES, e, o segundo, à época de sua efetiva execução. 

Considerando que o repasse dos recursos do convênio celebrado em 2008, na gestão do responsável 
Sr. Aldo Soares de Oliveira, somente ocorreu no início do mandato seguinte, em 27/2/2009, já na gestão do 

sucessor Sr. Édson Soares Benfica, fato esse que exclui a responsabilidade do primeiro pela execução física 
ou financeira, bem assim, pelo dever de prestar contas, visto que o prazo de encerramento também se deu 
durante a gestão sucessora, 

Considerando que, consoante instrução técnica elabora pela SecexTCE à peça 109 destes autos, o 
débito remanescente da execução financeira do convênio, deduzidos os valores já devolvidos mediante 

parcelamento anteriormente concedido ao município em época anterior à constituição desta tomada de 
contas especial é, em valores atualizados, inferior a R$ 100.000,00, limite fixado por este Tribunal para 
encaminhamento da tomada de contas especial para fins de apreciação e julgamento, 

Considerando que, consoante explicitado na referida instrução deste feito, o processo se encontra 
pendente de citação válida para o responsável Édson Soares Benfica, tendo-se ainda operado a prescrição 

da pretensão punitiva quanto aos fatos da época, nos termos do precedente Acórdão 1.441/2016 - Plenário, 
visto que eventuais irregularidades sancionadas remontam ao exercício de 2009, portanto há mais de dez 
anos, 

Considerando que diante desses fatos a proposição da referida unidade instrutiva à peça 109, 
secundada pelos pareceres que se seguiram na secretaria (peças 110/111) e no Ministério Público/TCU 

(peça 112), é no sentido de que, a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas 
a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, este Tribunal arquive 
o processo, com fundamento art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU e no art. 

6º, inciso I, c/c o art. 7º, inciso III, e o art. 19, caput, da IN/TCU 71/2012, sem cancelamento do débito 
remanescente, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Édson Soares Benfica, 

Considerando, ainda, que houve indevida citação do Sr. Aldo Soares de Oliveira, prefeito antecessor 
ao repasse dos recursos, e, em que pese sua revelia, constatada pela instrução processual, nada ter sido 
proposto pelos pareceres em relação a esse responsável, cabe, consoante o reconhecimento da 

impossibilidade de sua responsabilização por recursos que não foram por ele geridos, excluí- lo da relação 
processual, 

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

a) excluir da relação processual o responsável Sr. Aldo Soares de Oliveira; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71513923.



BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores | Ano 5 | n° 136 | Segunda-feira, 25/07/2022 71 

b) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do 

débito remanescente indicado na instrução de peça 109 dos autos, a cujo pagamento continuará obrigado o 
Sr. Edson Soares Benfica (ex-Prefeito do Município de Alto Rio Novo/ES) para que lhe possa ser dada 

quitação, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU e no art. 
6º, inciso I, c/c o art. 7º, inciso III, e o art. 19, caput, da IN/TCU 71/2012; 

c) dar ciência da deliberação, da instrução e pronunciamentos de peças 109 a 112 aos responsáveis 

então arrolados e ao Ministério do Turismo; 
d) enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução e pronunciamentos de peças 109 a 112 ao 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis.  
1. Processo TC-027.694/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 
1.1. Responsáveis: Aldo Soares de Oliveira (036.106.407-15); Edson Soares Benfica 

(478.794.247-68). 
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo - ES. 

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 
1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 

1.6. Representação legal: Carla Fernanda de Paula Silva (10.409/OAB-ES), representando Relieni 
Grassi; Carla Fernanda de Paula Silva (10.409/OAB-ES), representando Otilia Maria Colombo. 

ENCERRAMENTO 
Às 15 horas e 23 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada 

pelo Presidente e homologada pela Primeira Câmara. 

ALINE GUIMARÃES DIÓGENES 
Subsecretária da Primeira Câmara 

Aprovada em 26 de julho de 2022. 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Presidente 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 71513923.
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